
SESSIÓ VIII (7 D’ABRIL DE 2020) 

Košarka se oblači u smokingu

Кошарка се облачи у смокингу


(“El bàsquet es vesteix d’esmòquing”)


Història del jugador DEJAN BODIROGA

https://www.jotdown.es/2013/04/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-i/

https://www.jotdown.es/2013/07/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-y-ii/VÍDEO 


VIDEO DE DEJAN BODIROGA

https://www.youtube.com/watch?v=wnuljz79AVU


https://www.jotdown.es/2013/04/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-i/
https://www.jotdown.es/2013/07/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-y-ii/V%C3%8DDEO
https://www.youtube.com/watch?v=wnuljz79AVU
https://www.jotdown.es/2013/04/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-i/
https://www.jotdown.es/2013/07/dejan-bodiroga-amo-y-senor-del-baloncesto-europeo-y-ii/V%C3%8DDEO
https://www.youtube.com/watch?v=wnuljz79AVU


SITUACIÓ ATAC CINC OBERT  
(prèviament s’havia tractat prèvies accions) 

En les properes fitxes faré tot l’acta junt


Pilota es mou per perímetre amb Bot 

És una situació que es pot donar de manera puntual. És estrany que un jugador amb pilota es mogui 
d'un costat a un altre de la pista sense possibilitat de donar una passada.


Aquí podem tenir dues pautes que poden coexistir si han estat prèviament assimilades pels jugadors:


• La més senzilla: el jugador sense pilota més pròxima cap al qual va el jugador amb pilota manté la 
distància respecte al jugador amb pilota i va "empenyent" al següent jugador que es troba en la direcció 
cap a la qual es desplaça el jugador amb pilota (línies negres). D'aquesta manera sempre hi ha un tall 
per línia de fons a l'una que van reemplaçant.


• L'altra més complexa: El jugador sense pilota més pròxima cap al qual es dirigeix el jugador amb pilota 
curta cap a canastra i va cap a la cantonada que queda lliure. 2 va seguint a 5 (jugador amb pilota). 
Llavors 3 aniria a cantonada per a reemplaçar a 2. Quan 5 (jugador amb pilota) està a punt d'arribar on 
està 4, 4 aniria a cantonada contrària per a continuar reemplaçant.

Finalment, 1 seguiria la pauta abans que 5 arribi a ocupar la cantonada que ocupa.








PAS POSTERIOR

MÀ A MÀ 

És un altre recurs que és molt útil al no ser fàcil de defensar.

La passada en mà ve a ser una iniciació al Bloqueig Directe (TEMA 
IMPORTANT) sense arribar a ser-ho. L'estructura és similar i les maneres 
de defensar-ho són bastant similars.

Es pot jugar de manera ocasional si els jugadors està ben organitzats i 
coneixen la pauta. Després d'una passada en mà, han de llegir la lectura 
dels defensors i veure si poden penetrar cap al cèrcol.

En cas de poder fer-ho, és probable que salti a l'ajuda defensiva el 
defensor del company de la cantonada més pròxima.

Allí haurien de solucionar un 2x1.



En la pissarra es representa un moviment dels 3 jugadors més pròxims a mitja 
pista. S'assembla al d'un tràiler clàssic fent de la passada en mà una cosa 
continuada. En aquest punt es pot jugar amb la confusió i l'engany. El jugador 
sense pilota s'acosta cap al jugador amb pilota pel costat més allunyat de la 
canastra i recull la pilota i tot seguit va cap a canastra o prossegueix amb el 
moviment esperant aconseguir un avantatge en algun moment.

Com a modificació al moviment, podem ficar la següent modificació per a 
incentivar la circulació dels tots els jugadors i afavorir que es produeixin més 
avantatges en menys temps.

Just després de donar la passada en mà al company, el jugador implicat en la 
passada en mà més prop del cèrcol talla cap a cistella.

En cas de no rebre, es dirigeix cap a la cantonada del costat cap al qual es 
dirigia abans de la passada en mà per a reemplaçar i continuar jugant tots junts.

En el dibuix de la pissarra:

• Jugador 3 va cap al cèrcol i 2 puja a reemplaçar buit alliberat per 5 després de 
recollida de passada en mà.

• Jugador 5 va cap al cèrcol i 1 puja a reemplaçar buit alliberat per 4 després de 
recollida de passada en mà.






