


 APA HAKIKAT BERMAIN BOLABASKET?



 memasukkan bola ke keranjang lawan dan
berusaha mencegah regu lawan memasukkan
bola

 Regu yang mencetak angka lebih banyak
pada akhir waktu permainan akan menjadi
pemenang



 stamina,
 koordinasi otot-otot,
 agility atau kelincahan bergerak dan
 kemampuan berpikir secara cepat



 Violation
penyimpangan terhadap peraturan

 Foul
penyimpangan dari peraturan mengenai
persinggungan perorangan yang tidak sah
dengan lawan atau perilaku tidak sportif



 Foul
melanggar pemain lawan dgn reaching atau
posisi defence yg salah.

 Travelling
tidak mendribble bola dlm 3 langkah saat lari
maupun berjalan

 Offensive Foul
saat kita menabrak lawan yg dalam posisi
hands up / charge yg benar, saat kita
melakukan ilegal pick



 Foul out
keadaan dimana seorang pemain telah
melakukan 5 kali foul biasa (FIBA), 6 kali foul
(NBA).atau telah melakukan technical foul 2
kali dalam 1 kali pertandingan.maka pemain
yang terkena foul out harus keluar dari lap
pertandingan.

 Double Dribble
dimana saat bola dalam keadaan mati kamu
kembali mendrible bola



 Technical Foul
pelanggaran yang berhubungan dengan
peraturan pertandingan secara teknis seperti
seseorang memprotes wasit terus-menerus
dgn kasar,tidak menghargai wasit,
mengeluarkan kata" kotor, melakukan
kekerasan pada lawan, bench melakukan hal"
yg tidak seharusnya, memaki , dll



 Three Seconds Violation
pelanggaran yang diberikan apabila seorang
pemain berada di area tembakan bebas ( key
area ) selama 3 detik

 Offensive 3 second
pelanggaran karena diam di post/area tim
lawan selama 3 detik pada saat lawan
defense. Bola berpindah ke pihak lawan



 Deffensive 3 second
pelanggaran karena diam di area tim sendiri
selama 3 detik pada saat lawan melakukan
offense. Lawan diijinkan melakukan 1 throw-
in.

 Back Ball / Back Court
pelanggaran karena pemain yang membawa
bola kembali ke daerah pertahanan setelah
melewati garis tengah.



 Blocking Foul
pelanggaran karena melakukan pelanggaran
keras ketika menghalangi pemain lawan

 Team Foul
pelanggaran dalam satu tim per babaknya.
Apabila sudah mencapai 5 point maka akan
diberikan free throw pada lawan..



 Personal Foul
pelanggaran perorangan max 4 x foul kalau
sudah 5x maka akan dikenai foul out

 Pushing
pelanggaran karena mendorong lawan main...


