
 

Jakie są wymiary boiska do koszykówki? 

 Koszykówka to jeden z najpopularniejszych sportów 

zespołowych na całym świecie. 

Boisko do koszykówki 

 Najpopularniejszym określeniem placu gry w koszykówkę jest po prostu 

"parkiet". Wynika to z tego, że to właśnie ten sposób budowy boiska jest 

najczęściej spotykany. Przepisy gry w koszykówkę jednoznacznie regulują tę 

kwestię. Według nich boiskiem jest twarda i płaska powierzchnia, której długość 

i szerokość są zależne od typu rozgrywek. Nie od dziś wiadomo, że w Europie 

gra się na trochę mniejszym parkiecie, niż w USA. Boisko ograniczone jest 

liniami autu, a jego niezbędnymi elementami są dwa kosze. 

Wymiary boiska do koszykówki 

W ligach, które należą do organizacji FIBA, boisko ma długość 28 metrów, a 

szerokość 15 metrów  

 

 
 

 Ważnym elementem boiska są linie autowe, które łączą się ze sobą 

tworząc na parkiecie prostokąt. Te powinny mieć biały kolor i być szerokie na 5 

centymetrów. 

https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/fiba


 Koszykówka to gra, w której najważniejsze jest zdobywanie punktów. Te 

mają różną wartość. Jest to zależne od tego, z którego miejsca na boisku został 

oddany celny rzut. Do skutecznej klasyfikacji rzutów służą linie punktowe. Po 

ich przekroczeniu wkracza się do strefy, które jest lepiej, bądź gorzej 

punktowana. 

 Najbardziej oddaloną od kosza jest linia rzutów za 3 punkty.  

W rozgrywkach FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki) znajduje 

się ona w odległości 6,75 metra od kosza.  

 Kolejną ważną linią jest ta, która wyznacza strefę oddawania rzutów 

wolnych. W Europie znajduje się ona w odległości 4 metrów od kosza.  

W skład boiska wchodzą też: 

 Trumna - tzw. obszar ograniczony, w którym atakujący zawodnik nie może 

spędzić więcej czasu, niż 3 sekundy (nie dotyczy zawodów organizowanych w 

ramach Olimpiad Specjalnych). To pole kończy się linią rzutów wolnych. 

 Koło środkowe - to miejsce symboliczne. Znajduje się na środku boiska i to 

właśnie w tym elemencie rozpoczyna się każde spotkanie poprzez podrzut piłki 

do góry. 

 Półkole pod koszem - jest to obszar, w którym zawodnik ataku może szarżować 

nie zwracając specjalnej uwagi na obrońcę. Warunki takiego zachowania 

określone są w przepisach gry w koszykówkę.  

 Linia połowy boiska - ta linia dzieli boisko na dwie połówki. Ważną informacją 

jest ta, że zawodnik atakujący nie może wrócić na stronę obrony z piłką. W 

przeciwnym razie ta trafia automatycznie w ręce rywali. Każdy zespół zaczyna 

swoją akcję od przeprowadzenia piłki na połowę przeciwnika. Na ten proces 

przewidziane jest osiem sekund. Po upływie tego czasu następuje strata.  

 Stolik sędziowski - nieodłącznym elementem każdego meczu są sędziowie. 

Można ich podzielić na tych aktywnych (pracujących na parkiecie) oraz 

biernych (pracujących przy stoliku).  

 Kosz -  ma również swoje wymiary określone w przepisach. Najważniejszym 

  z nich jest ten, który reguluje wysokość zawieszenia obręczy. Obecnie jest 

to 3,05 m od parkietu. Tablica musi mieć wysokość 1,05 m i szerokość 1,8 m. 

  Czas gry- mecz podzielony jest na 4 kwarty każda po 10 minut. Mecz wygrywa 

drużyna z większą liczbą punktów po skończonym czasie gry. W przypadku 

remisu rozgrywane są 5-cio minutowe dogrywki do momentu zwycięstwa jednej 

z drużyn. Przerwy między kwartami i ewentualnie dogrywkami trwają 2 minuty 

każda. Wyjątkiem jest przerwa w połowie meczu tj. między 2 a 3 kwartą, która 

trwa 15 minut. 

 

 Mini koszykówka - Boisko o wymiarach 28m x 15m lub proporcjonalnie 

mniejsze. Kosze złożone z obręczy i siatek. Każdy z nich powinien być 

zamontowany: � 



- 3,05 m nad podłożem, dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat, � 

 -2,60 m nad podłożem dla dzieci poniżej 10 lat.  

-Dla młodszych dzieci można stosować kosze niższe.  

 Piłki do mini koszykówki z wyglądu są podobne do piłek do koszykówki 

dorosłych. Dzieci w wieku 9-11 lat powinny używać piłek nr 5, o obwodzie 66-

73 cm i wadze pomiędzy 450 a 500 gramów.  

Dzieci młodsze powinny używać piłek nr 3, o obwodzie 55-58 cm i wadze 

pomiędzy 310 a 330 gramów. 

 Czas gry w mini koszykówce- mecz składa się z dwóch (2) połów, po 

dwadzieścia (20) minut każda, z przerwą pomiędzy nimi trwającą dziesięć (10) 

minut. Każda połowa podzielona jest na dwie (2) kwarty, po dziesięć (10) minut 

każda, z przerwą pomiędzy nimi trwającą dwie (2) minuty. 
 
 

Miłej lektury 

 


