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1. Історичний аспект 

Стрітбол (або, як його ще називають, вуличний баскетбол) виник у гетто – 

бідних негритянських районах американських індустріальних міст-монстрів. У 

баскетбол грали відтоді, як 1891 року канадський викладач Джеймс Нейсміт 

вигадав для своїх учнів нову гру: потрапляти м'ячем (англ. ball) у кошик (англ. 

basket) з виламаним дном, підвішений на висоті 10 футів. Проте до 50-х років 

минулого століття вулична гра була лише забавою для майстрів традиційного 

баскетболу й особливою популярністю не користувалася. 

Усе змінилося в середині XX століття. Кількість гравців на вулиці почала 

збільшуватися завдяки бажанню темношкірих хлопців з бідних районів 

потрапити в Національну баскетбольну асоціацію (НБА). Так, вулиця стала для 

багатьох свого роду тренувальною базою, а вуличний баскетбол – «путівкою в 

життя». Якщо раніше чорношкірий гравець був рідкістю, то до кінця XX 

століття кількість білошкірих гравців у лізі вже не перевищувала 30%. 

У 1956 році фанат баскетболу Голькомб Ракєр заснував Ракєр-парк, який 

сьогодні для багатьох шанувальників гри є набагато більш яскравим символом 

Нью-Йорка, ніж статуя Свободи. Адже цей майданчик став символом 

вуличного баскетболу, його іконою. Досі на його майданчиках щорічно 

проводяться змагання серед кращих вуличних баскетболістів. Серед 

найвідоміших гравців, які починали свою кар’єру на вулиці, – Рафер Елстон, 

Шамонд Вільям, Стефон Марбері, Джеймс Уорті. 

З часом стрітбол набирав популярності і зі звичайної розваги переріс у 

повноцінний вид спорту. З його популяризацією підвищувався і рівень 

спортсменів. Гравці купували спеціальне взуття та екіпірування, щоб 

поліпшити свої результати. 

Через кілька років у парку почали проводитися щорічні баскетбольні 

турніри, що прославилися тим, що тут вуличні баскетболісти нерідко 

перегравали зірок з НБА. Щорічні турніри, на кшталт EBC або Rucker League, 

набули широкого розмаху. 

У 1991 році відбулася знаменна подія – турнір з вуличного баскетболу в 

Парижі. Цей турнір докорінно змінив історію стрітболу. Про стрітбол було 

відомо не тільки в США, але і в країнах Європи. У середині 90-х років стрітбол 

з`явився в Росії. У 1996 відбувся відомий турнір «Adidas Streetball Challenge», а 

2002 року – «Reebok 3x3». Охочих брати участь на цих змаганнях було дуже 

багато. 

Наступні кілька років він здобував дедалі більшої популярності на 

континенті, ставши одним із найпопулярніших вуличних видів спорту. 

Великий внесок у розвиток європейського стрітболу зробила компанія 

спортивного одягу «Adidas». Її діяльність була спрямована на реалізацію 

маркетингової програми, метою і завданням якої стало щорічне проведення 

турнірів «Streetball Challenge» в Європі, а також в Україні (1995–2000 рр.). 

Стрітбол прийшов в Україну 1995 року. З цього часу його розвитком 

займалася Федерація баскетболу України (ФБУ). На базі ФБУ   22 травня 

2006  року була створена Федерація вуличного баскетболу України (з 2013 р. 

зміна назви Федерація баскетболу 3х3 України або ФБУ 3х3) для його 

подальшого 



розвитку, популяризації в Україні та на міжнародному рівні. У 2006 році 

президентом Федерації було обрано Віталія Письменника. 

Стрітбол (вуличний баскетбол) офіційно визнано видом спорту в Україні. 

Згідно з процедурою, новий вид з'явився в переліку видів спорту на підставі 

рішення колегії Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 16 

лютого 2009 року. 

Свідченням популярності вуличного баскетболу в Україні є значні успіхи 

наших спортсменів на міжнародній арені. Зокрема, чоловіча збірна команда є 

багаторазовим учасником чемпіонату світу та Кубка європейських чемпіонів, 

Міжнародного турніру з вуличного баскетболу 3х3 «Moscow Open». Так, 6 

вересня 2009 року чоловіча збірна команда України вперше в історії 

національного стрітболу завоювала золоті нагороди Міжнародного кубка з 

вуличного баскетболу Moscow open (неофіційна континентальна першість).  

На змаганнях були представлені збірні 16 європейських країн, а також 

збірна США. 

У підгрупу «А», в якій виступала українська збірна, потрапили дворазові 

чемпіони – збірна Росії, фіналісти минулого року – збірні команди Хорватії, 

Литви, Німеччини та Румунії. Це створило жорстку конкуренцію за вихід у 

плей-оф, але прагнення перемоги та злагоджені дії гравців на чолі з головним 

тренером Валерієм Воробйовим дали очікуваний результат. В іграх плей-оф 

наші хлопці з легкістю подолали опір збірних Чехії, Сербії та Польщі, 

зустрівшись знову у фінальній грі зі збірною Росії. Незважаючи на 

територіальну перевагу і багатотисячну підтримку уболівальників російської 

команди, українські хлопці двічі поспіль були в стані переграти найсильнішу 

збірну Європи (перший раз у підгрупі 15:7, а другий – у фіналі 14:13). Сьогодні 

ми з гордістю можемо вважати нашу збірну найсильнішою командою Європи. 

1998 рік став знаменним для вітчизняного жіночого стрітболу. Жіноча 

збірна команда України вперше в історії посіла друге місце на неофіційному 

чемпіонаті світу в Парижі. У 2016 році повторила свій успіх, ставши срібним 

призером чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в Гуанджоу (Китай), поступившись 

збірній Чехії. 

Дмитро Кривенко став чемпіоном конкурсу Dunk Contest, який проводився 

в межах чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в Гуанджоу. 

 

2. Правила гри 

У команді 3 гравці та 1 запасний (починати обов'язково втрьох). 

Тренер не може впливати на гру, навіть з трибуни. 

Команда, що виграла жеребкування, вирішує, починати їй гру або 

овертайм (якщо буде). 

Грають спеціальним м'ячем 3х3 (важчий № 6). 

Тривалість гри 10 хвилин або до 21 очка. 

Овертайм грається до 2 набраних очок, навіть якщо він починається за 

рахунку 20:20. 

За дальній кидок – 2 очки, за інші – по 1. 

Щоб отримати право на атаку після кидка суперників, команда завжди 

повинна вивести м'яч за дугу. 

Гравець вважається за дугою, якщо він не торкається її ногами. 



Після забитого м’яча команда, що пропустила його, негайно продовжує  

гру з-під кільця (не через лицьову), суперники не можуть заважати їй всередині 

півкола. 

Після фолу / порушення суперники продовжують гру «чеком» через 

вершину дуги. 

Час на атаку – 12 секунд. 

Спірний – на користь команди, що захищається. 

Починаючи з 7-го командного всі фоли караються 2 штрафними (навіть 

якщо м'яч зарахований). 

Починаючи з 10-го командного всі фоли караються 2 штрафними плюс 

володінням суперника (навіть якщо м'яч зарахований). 

Фоли в нападі не б'ються, незалежно від кількості командних фолів. 

Для всіх ігрових ситуацій, не згаданих спеціально у наведених нижче 

Правилах гри 3х3, застосовують офіційні правила баскетболу ФІБА. 

Майданчик і м’яч 

Гра проходить на баскетбольному майданчику для гри 3х3 з одним 

кошиком (рис. 17). 

 

Рис. 17. Майданчик для гри 3х3 

Відповідає нормі, коли майданчик для гри 3х3 має розмір 15 м у ширину і 

11 м у довжину. Майданчик має розмітку звичайного ігрового майданчика, 

включно з лінією штрафних кидків (5,80 м), лінією дальніх (2-очкових) кидків 

(6,75 м) і півкруглою зоною без фолу зіткнення під одним кошиком. Можна 

використовувати половину звичайного баскетбольного майданчика (рис. 18). 

 

Рис. 18. Баскетбольний майданчик 



Для всіх категорій змагань використовують офіційний м’яч для гри 3х3 

(рис. 19). Примітка: змагання масового рівня з баскетболу 3х3 можуть 

відбуватися будь-де; розмітку майданчика, якщо вона є, пристосовують до 

наявних умов. 
 

Рис. 19. Офіційний м’яч для гри 3х3 

 

Команди 

Кожна команда складається з 4 гравців (3 гравців на майданчику і 1 

запасного). 

Судді 

Судді гри – це один або два судді на майданчику та секретар і 

секундометрист. 

Початок гри 

Обидві команди перед початком гри розминаються одночасно. 

Команду, яка отримує перше володіння м’ячем, визначають за 

жеребкуванням (підкиданням монети). Команда, яка виграла жеребкування, 

може обирати – володіти м’ячем на початку гри чи на початку можливого 

додаткового періоду (застосовують лише для матчів офіційних змагань з 

баскетболу 3х3 ФІБА, ніякого примусу не може бути у змаганнях для широких 

мас гравців). 

Гру розпочинають, коли на майданчику присутні троє гравців кожної 

команди. 

Зарахування очок 

За м’яч, закинутий із середини лінії дальніх кидків, зараховують одне (1) 

очко. 

За м’яч, закинутий з-за лінії дальніх кидків, зараховують два (2) очка. 

За м’яч, закинутий зі штрафного кидка, зараховують одне (1) очко. 

Ігровий час або переможець гри 

Основна тривалість гри така: один період триває 10 хвилин ігрового часу. 

Ігровий годинник зупиняють, коли м’яч «мертвий» та під час штрафних кидків. 

Ігровий годинник вмикають, як тільки передача володіння м’ячем закінчилася 

(як тільки м’яч опиняється в руках гравця команди нападу). 

Проте команда, яка першою набрала 21 очко чи більше, стає переможцем 

гри, якщо це відбувається до закінчення основного часу гри. Це правило 

застосовують лише для основного часу гри (а не для можливого додаткового 

періоду). 



Якщо на кінець ігрового часу рахунок нічийний, призначають додатковий 

період. Перед початком додаткового періоду має бути однохвилинна перерва. 

Команда, яка в додатковому періоді першою набере 2 очки, стає переможцем 

гри. 

Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку гри, 

зазначений у розкладі, вона не представлена на ігровому майданчику 3 

гравцями, готовими грати. У разі поразки позбавленням права рахунок гри 

записують як w–0 або 0–w (літерою w позначають переможця гри) 

(застосовують лише для матчів офіційних змагань з баскетболу 3х3 ФІБА). 

Команда програє гру через нестачу гравців, якщо вона залишає майданчик 

до закінчення гри або всі гравці команди травмовані та/або дискваліфіковані. У 

разі, якщо гра закінчилася поразкою через нестачу гравців, команда- 

переможець може обирати, чи зберегти її рахунок набраних очок, чи 

зафіксувати перемогу, як при позбавленні права, при цьому команді, яка 

програла через нестачу гравців, рахунок набраних очок завжди записують як 0. 

Команду, що програла через нестачу гравців або позбавлена права через 

порушення правил чесної гри, дискваліфікують і виключають зі змагань. 

Примітка: якщо ігрового годинника нема, тривалість ігрового часу та 

виграшний ліміт очок визначають організатори змагань на власний розсуд. 

ФІБА рекомендує встановлювати виграшний ліміт очок відповідно до 

тривалості ігрового часу (10 хвилин – 10 очок; 15 хвилин – 15 очок; 21 хвилина 

– 21 очко). 

Фоли / штрафні кидки 

Команда підлягає покаранню за командні фоли, коли вона вчинила 6 фолів. 

Гравця не видаляють з гри через кількість персональних фолів, він може бути 

видалений з гри за два дискваліфікаційні фоли. 

За фол, учинений проти гравця, який перебував у процесі кидка зсередини 

лінії дальніх кидків, призначають 1 штрафний кидок, а за фол, учинений проти 

гравця, який перебував у процесі кидка з-за лінії дальніх кидків, призначають 2 

штрафних кидки. 

За фол, учинений проти гравця, який перебував у процесі кидка, і кидок з 

гри влучний призначають додатково 1 штрафний кидок. 

За командні фоли 7-й, 8-й і 9-й завжди призначають 2 штрафні кидки. За 

командні фоли 10-й і подальші призначають 2 штрафні кидки, а м’яч передають 

суперникам. Це положення стосується також фолів, учинених проти гравця, 

який перебував у процесі кидка. 

За всі технічні фоли завжди призначають 1 штрафний кидок, а м’яч 

передають суперникам; за неспортивні фоли призначають 2 штрафні кидки, а 

м’яч передають суперникам. Після технічного або неспортивного фолу гру 

продовжують тим, що гравці обмінюються м’ячем за лінією дальніх кидків на 

місці навпроти лінії штрафних кидків. 

Примітка: ніяких штрафних кидків не призначають, якщо команда, гравець 

якої вчинив фол, контролювала м’яч. 

Як грають м’ячем 

Після кожного закинутого з гри м’яча або останнього влучного штрафного 

кидка (за винятком ситуацій, коли призначене володіння м’ячем) гравець 

команди, у кошик якої було закинуто м’яч, поновлює гру тим, що веде або 



передає м’яч із середини майданчика з місця безпосередньо під кошиком (не з- 

за лицьової лінії) у будь-яке місце майданчика за лінією дальніх кидків; 

команді, яка захищається, не дозволено намагатися оволодіти м’ячем у 

півкруглій зоні без фолу зіткнення під кошиком. 

Після кожного невдалого кидка з гри або останнього штрафного кидка (за 

винятком ситуацій, коли призначене володіння м’ячем) передбачено таке: 

 якщо м’яч підбирає команда, яка атакувала, вона може й далі намагатися 

закинути м’яч, і не виводити м’яч за лінію дальніх кидків; 

 якщо м’яч підбирає команда, яка захищалася, вона повинна вивести м’яч 

за лінію дальніх кидків (передачею або веденням). 

Якщо команда, яка захищається, заволодіває м’ячем унаслідок 

перехоплення чи блокування, вона повинна вивести м’яч за лінію дальніх 

кидків (передачею або веденням). 

Володіння м’ячем, надане команді після будь-якої ситуації «мертвого» 

м’яча, починається з того, що гравець команди, яка захищалася, і гравець 

команди, яка нападає, обмінюються м’ячем за лінією дальніх кидків на місці 

навпроти лінії штрафних кидків. 

Вважають, що гравець перебуває за лінією дальніх кидків, якщо жодна з 

його ніг не перебуває всередині чи на лінії дальніх кидків. 

У разі ситуації спірного кидка м’яч передають команді, яка захищається. 

Імітація активної гри 

Якщо команда імітує активну гру, чи їй не вдається грати активно (тобто 

вона не робить спроби кидка) — це порушення. 

Якщо ігровий майданчик обладнаний годинником кидка, команда повинна 

виконати спробу кидка з гри впродовж 12 секунд. Годинник вмикають, як 

тільки м’яч опиняється в руках гравця команди нападу (після того як гравці 

обмінялися м’ячем або під кошиком після закинутого з гри м’яча). 

Примітка: якщо ігровий майданчик не обладнаний годинником кидка і 

команда не виявляє достатньо активних спроб атакувати кошик, суддя 

попереджає команду, що починає відлік останніх 5 секунд. 

Заміни 

Заміна дозволена будь-якій команді, коли м’яч «мертвий», перед 

уведенням м’яча у гру або штрафними кидками. Запасний може увійти у гру 

після того, як його партнер вийде з майданчика та партнери торкнуться один 

одного. Заміни можуть відбуватися лише за лицьовою лінією, що протилежна 

до кошика. Запасним не потрібно дозволу чи запрошення від суддів або суддів 

за столом. 

Тайм-аути 

Кожній команді надають один командний тайм-аут. Будь-який гравець 

може просити тайм-аут, коли м’яч «мертвий». 

Якщо відбувається ТВ-трансляція, організатори можуть вирішити 

використати два ТВ-тайм-аути, які можна взяти одразу, як тільки м’яч стане 

мертвим після того, як ігровий годинник покаже відповідно 6:59 і 3:59 у всіх 

іграх. 

Кожен тайм-аут триває 30 секунд. 



Примітка: тайм-аути й заміни можна просити лише тоді, коли м’яч 

«мертвий», і не можна просити, коли м’яч «живий». 

Процедура подання протесту 

Якщо команда вважає, що її права були утиснені рішенням одного з суддів 

чи будь-якою подією, що сталася впродовж гри, вона має діяти таким чином: 

1. Будь-який гравець цієї команди має підписати протокол одразу після 

закінчення гри й до того, як його підпише старший суддя. 

2. Упродовж 30 хвилин команда має подати керівникові змагань письмове 

пояснення цього випадку, а також як заставу суму, еквівалентну 200 доларам 

США. Якщо протест задовольняють, грошову заставу повертають. 

3. Відеозаписи можуть бути використаними лише для того, щоб вирішити, чи 

був м’яч під час останнього кидка з гри у момент її закінчення випущений з 

рук в ігровий час та / або чи оцінювати цей кидок 1 чи 2 очками. 

Класифікація команд 

Наведені нижче правила класифікації застосовують як для матчів у 

підгрупах, так і для остаточного підсумку змагань. Якщо команди рівні за 

першим показником, то використовують наступний показник тощо. 

Більша кількість перемог (або співвідношення перемог і поразок у разі, 

якщо кількість команд у підгрупах нерівна – коли порівнюють показники 

команд з різних підгруп). 

Результати особистих зустрічей (беруть до уваги тільки кількість перемог і 

поразок, і цей показник застосовують лише для того, щоб визначити місця в 

підгрупах). 

Більша середня кількість ігрових очок (без урахування ігрових очок, 

набраних в іграх, програних позбавленням права). Якщо команди все ще рівні 

після того, як ці показники були застосовані, перевагу має команда (-ди) з 

вищим показником розсіювання. 

Правила розсіювання команд 

Команди розсіюють відповідно до рейтингових очок команд (сума 

рейтингових очок трьох кращих гравців команди до початку змагань). Якщо 

кількість рейтингових очок команд рівна, розсіювання визначають довільно до 

початку змагань. 

Примітка: у змаганнях національних команд розсіювання відбувається 

відповідно до рейтингу Національної федерації баскетболу 3х3. 

Дискваліфікація 

Гравця, який учинив 2 неспортивні фоли (це не стосується технічних 

фолів), судді дискваліфікують і вилучають із гри, і його можуть 

дискваліфікувати організатори до кінця змагань. Незалежно від цього, 

організатори дискваліфікують до кінця змагань гравця (-ів), який пов’язаний з 

актами насильства, словесної чи фізичної агресії, нечесним впливом на 

результати ігор, порушенням антидопінгових правил ФІБА (частина 4 

Внутрішнього регламенту ФІБА). Організатори також можуть дискваліфікувати 

до кінця змагань усю команду на підставі співучасті інших членів команди 

(також і через бездіяльність) за поведінку, згадану вище. ФІБА має право 

накладати дисциплінарні санкції, якщо положення про змагання, терміни та 

умови, визначені внутрішнім регламентом ФІБА залишаються без уваги. 



3.Деякі різновиди ігор з елементами стрітболу 

Гра «21» 

Мінімальна кількість учасників: 2. 

Правила: перший гравець робить кидок, при влученні переходить на 

штрафну і кидає звідти до першого промаху. При промаху (як з будь-якої 

точки, так і зі штрафного) другий гравець повинен взяти підбір, не давши м'ячу 

двічі вдаритися об землю (інакше м'яч бере наступний гравець і кидає зі 

штрафної) й кидати звідти, де перебуває. Захист відсутній, але особливо 

точному снайперові, можуть говорити під руку, махати чимось перед обличчям 

тощо. Фізичний контакт відсутній. Очки нараховуються по-різному. 

Загальноприйнятий варіант, як правило, по одному очку за влучення всередині 

дуги і два через неї. Виграє перший гравець, який набрав 21 очко. Останній 

кидок необхідно виконати з 3-очкової дуги. 

У Сполучених Штатах Америки може бути деякий захист. Якщо гравець 

набрав 21 очко і промахнувся на вирішальному 3-очковому, персональний 

рахунок падає з 21 до 17, і так до безкінечності. 

Гра «33» 

Мінімальна кількість учасників: 2. 

Захист: відсутній. 

Правила: кинути штрафний. При влученні дається 3 очка і кидається знову 

штрафний. Якщо не забивається штрафний, тоді суперник здійснює кидок з 

того місця, де він зловив м'яч. Якщо суперник забиває, то стає на штрафний. Є 

кілька варіантів кінцівок при 30 очках: потрапити один раз, три штрафних 

поспіль, з центру, спиною, через кільце тощо. 

Гра «3» 

Мінімальна кількість учасників: 2. 

Захист: за домовленістю, як правило, відсутній. 

Правила: гравці кидають 3-очкові. Якщо перший забиває кидок, то 

отримує у свій актив «плюс 1». Влучення одного суперника нейтралізує вдалий 

кидок іншого. Тобто якщо в одного гравця «плюс один» (у іншого відповідно 

«мінус один») і якщо супротивник забиває 3-очковий, то в обох «по нулях». 

Мета: довести персональний рахунок до «плюс 3». 

Гра «Мінус п’ять» 

Мінімальна кількість учасників: 2. 

Захист: відсутній. 

Правила: перший гравець робить кидок з будь-якої точки і при влученні, 

наступний гравець повинен повторити кидок з тієї самої точки. При промаху в 

другого гравця мінусується очко. Мета гри: шляхом точних кидків і відповідно 

промахів супротивника змусити його набрати мінус 5 очок. 

Гра «Юта» 

Мінімальна кількість учасників: 3. 

Захист: наявний. 

Правила: прості (кожен сам за себе). 

Мета: набрати сто очок. 

Очки зараховуються по п'ять з будь-якої точки. Обігравши супротивника, 

гравець відправляється на штрафну. Може забити лише три штрафні (не 

зачепивши дужки або щита), після чого повинен знову обігравати захисників. 



Під час штрафних захисту й аутів немає. Однак оголошуються пронесення, 

пробіжки, подвійне ведення. М'яч переходить до першого гравця, який 

оголосив порушення. Набравши сто очок, гравець повинен «розбити лід» 

точним штрафним, а лише потім має право бити вирішальний 3-очковий. При 

промаху з 3-очкової гравець продовжує гру, причому зобов'язаний спочатку 

забити з поля (звідки завгодно), знову «розбити лід» зі штрафного і лише потім 

з 3-очкової. Якщо гравець не докидає до кільця, то підбирає м'яч, може відразу 

ж кидати в кільце і не виводити за штрафну. Так само необов'язково виводити 

при скупченні гравців (вісім і більше). 

Гра «Злови м'яч партнера» 

Беруть участь дві команди по 6–8 осіб у кожній. Майданчик для кожної 

команди – половина баскетбольного. По кутах майданчика кладуть 

баскетбольні м'ячі. Команди шикуються в колони по одному за капітанами. За 

сигналом напрямні починають рух в обхід свого майданчика і, підходячи до 

м'яча, підкидають його вгору. Завдання другого гравця – зловити м'яч і також 

підкинути його вгору. Ловить м'яч третій гравець і т. д. Завдання команди, що 

контролює м'яч, не допускаючи ударів об підлогу, пересуваючись в обхід. 

Перемагає команда, яка допустила менше помилок (ударів м'яча об підлогу) за 

встановлений час. 

Варіанти: команди пересуваються бігом, стрибками на обох ногах, спиною 

вперед. 

Гра «Влучення в щит» 

Завдання гравців – кидком від голови влучити в щит суперників. За вдале 

влучення команда отримує 1 очко. Гра ведеться на баскетбольному майданчику 

за правилами баскетболу. 

Обмеження: гравцям дозволяється вести м'яч тільки в положенні сидячи і 

присідаючи. Якщо гравець прийняв положення «стійка», то з місця порушення 

призначається вільний кидок. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість 

очок за встановлений час. 

Гра «Вершники» 

Група ділиться на дві команди. Кожна команда розраховується на перший- 

другий. Перші номери – «коні», другі – «вершники». «Вершники» сідають 

верхи на «коней». Гра ведеться за правилами баскетболу. Застосовуючи 

баскетбольні технічні прийоми, команди намагаються закинути м'яч у кільце 

суперника. «Коням» дозволяється лише пересуватися майданчиком і вести м'яч, 

«наїзникам» – виконувати передачі і кидки по кільцю. 

Гра «Рухома ціль» 

Беруть участь дві команди по 4–7 гравців з воротарями. Воротареві 

дозволяється перебувати лише на лінії воріт. Завдання команди, яка нападає, – 

потрапити м'ячем у воротаря протиборчої команди, який прагне ухилитися від 

м'яча. Якщо у воротаря потрапили, його місце займає інший гравець тієї самої 

команди. Перемагає команда, яка витратила менше кидків на «ловіння» всіх 

воротарів іншої команди. Варіант: у грі використовують два м'ячі. 

Гра «Швидкий прорив» 

Грають 2×2 або 3×3 на один щит. За сигналом команда, що володіє м'ячем, 

здійснює швидкий прорив до щита, після чого гра триває біля щита до 



нового сигналу. Варіант: гра біля щита проходить без ведення із застосуванням 

лише передач. 

Гра «В один дотик» 

У квадраті 3×3 м по кутах розташовуються 4 гравці – команда. За сигналом 

гравці починають передавати м'яч один одному по повітрю в зазначеному 

напрямку без затримки в руках. За сигналом напрямок передач змінюється. І 

так кілька разів. Якщо м'яч спрямований неточно або гравець його не втримав, 

це вважається помилкою. Після закінчення встановленого часу в гру вступає 

наступна четвірка. Перемагає команда, яка зробила менше помилок. 

Варіанти гри: 

1) передачу виконувати з відскоком об підлогу; 

2) передачу виконувати однією рукою або приховано за спиною. 

Гра «Квадрат» 

На кутах прямокутника 3×6 м розташовуються 4 гравці. У середині 

прямокутника розміщується ведучий – «перехоплювач». Гравці передають м'яч 

один одному довільним способом, але без перекидання через перехоплювача. 

Завдання перехоплювача – торкнутися м'яча. У разі успіху він міняється 

місцями з гравцем, який здійснив невдалу передачу. Усі гравці повинні 

побувати в ролі «перехоплювача». Перемагає гравець, який допустив менше 

помилок у передачах. 

Варіанти гри: 

1) встановлюються певні способи передачі м'яча; 

2) відстань між тими, хто передає, і «перехоплювачем» скорочується; 

3) гравці, що взаємодіють, переміщаються по лініях прямокутника, а в 

центрі перебувають два «перехоплювачі»; 

Гра «Передачі за номерами» 

У грі беруть участь кілька команд по 4 гравці. Гравці команд 

розраховуються по порядку. Перші номери володіють м'ячем. 

За сигналом гравці починають пересуватися по майданчику в різних 

напрямках і передають м'яч суворо по порядку номерів. За дією кожної 

команди спостерігає керівник гри і його помічники. За передачу м'яча не тому 

гравцеві, а також за кожне падіння м'яча на майданчик команді нараховують 

штрафне очко. 

Гра триває 2–3 хв. Виграє команда, що отримала меншу кількість 

штрафних очок і виконала більшу кількість передач. 

Гра «2×2 на один кошик» 

Гра на один кошик за правилами баскетболу. Гравцям команди, що 

захищається, дозволяється активно протистояти лише в 3-секундній зоні.  

Гравці команди, що атакує, можуть виконувати кидки як з-за меж 3-секундної 

зони, так і з неї (але в останньому випадку після двох кроків). Підбір м'яча 

може здійснювати гравець, який не виконував кидок, добивати м'яч не можна. 

Після оволодіння м'ячем гравець зобов'язаний вийти із зони. Виграє 

команда, яка набрала більшу кількість очок. 



Контрольні запитання 

1. Як і коли виник стрітбол? 

2. Які ви знаєте досягнення українських спортсменів у стрітболі на світовій 

арені? 

3. Дайте коротку характеристику правил гри в стрітбол. 

4. Які різновиди ігор з елементами баскетболу вам відомі? 
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