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R.S. Knowles  

 

NAPAD Z RAZLIČNIMI BLOKADAMI IZ POSTAVITVE 1:2:2 (BOX SET) 

 

  

1. faza napada 

Igralca 2 in 3 se odkrijeta ob blokadah 

igralcev 4 in 5.  

Zaključki: met po sprejemu žoge igralca 2 

ali 3, igra 2:2 igralcev 3 in 4 ob blokadi. 

Če ne uspe, sledi novo premeščanje. Igralca 

1 in 2 menjata mesti. Igralec 1 sprejme žogo. 

 

 
 

2. faza napada 

Igralec 1 zavodi na mesto desnega krila, 

igralec 5 mu postavi blokado k žogi; igralec  

2 izprazni prostor in se odkrije na drugo stran 

mimo dvojne blokade igralcev 3 in 4.  

Zaključki: igra 2:2 ob blokadi igralcev 1 in 

5; met 2 po odkrivanju izza dvojne blokade; 
igra 1:1 igrala igralca 4 po sprejemu žoge. 

 

Če ne uspejo zaključiti, ali podati žogo 

igralcu 4, dobi žogo igralec 1. Igralca 4 in 5 

se pomakneta na mesto zgornjega centra, 

igralec 3 pa na nasprotno stran na mesto 

spodnjega centra. 
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3. faza napada, 1. opcija 

Igralec1 zavodi žogo proti mesti levega krila, 

igralec 2 izprazni stran, med tem postavi 

blokado igralcu 3, nato se iz blokade odkrije 

ob dvojni blokadi igralcev 4 in 5 navzgor. 

Igralec 3 se mimo blokade igralca 2 odkrije v 

kot, igralec 4 pa po blokadi na mesto 

spodnjega centra. 

Zaključki: 

Igra v trikotniku igralcev 1, 3 in 4; met 

igralca 2 po odkrivanju ob dvojni blokadi, 

igra 2:2 igralcev 2 in 5 ob blokadi. 

 

  
3. faza napada, 2. opcija 

Igralec1 zavodi proti mestu levega krila, 

igralec 2 postavi blokado igralcu 5, ki vteče 

pod koš, nato se igralec 2 odkrije mimo 

blokade igralca 4 navzgor. 

Zaključki: met igralca 5 po vtekanju mimo 

blokade igralca 2 ali met igralca 2 po 

odkrivanju mimo blokade igralca 4. 

 

 

Če ne uspejo zaključiti napada, igralec 2 

odda žogo igralcu 3, ko se ta odkrije navzgor, 

nato se igralec 2 v polkrogu odkrije mimo 

zaporednih blokad igralcev 5 in 4 v kot ali na 

mesto krila. Igralec 1 se odkrije na mesto 

srednjega branilca. 

Zaključki: igra v trikotniku med igralci 3, 2 

in 4.  

 

 

Po videozapisu pripravil Brane Dežman 


