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• Esmane versioon transition offensist oli/on Fly Fastbreak: Esmakordselt kasutas seda Frank Keaney, Rhode
Islandi ülikooli meeskonna peatreener, 1900 aastate alguses.
• Kõige lihtsam versioon transition offensist võikski olla FLY fastbreak, ehk siis viske sooritanud mängija
kaitsemängija ei osale lauavõitluses, vaid peale viset jookseb kiirrünnakusse ning kaitselaua maha
võtnud mängija vaatab pikka söötu ette.

• Läbimõeldud transition offensi plussid:
• Olles ise hästi organiseeritud, võtame ära vastasel võimaluse oma kaitset organiseerida (mees-mees
pressing või maa-ala pressing) ja sellega mängutempot kontrollida.
• Seda konkreetset Transition Offensit on võimalik rakendada erinevatele vanuse gruppidele: liikudes edasi
lihtsamast raskemaks, liites juurde aegamööda erinevaid võimalusi.

• Jooksuliinid:

Transition rünnak:
U14
• Jooksuliinid, kuhu läheb esimene sööt
• Tuleb mõista mis on transition offensi plussid noortel
• Lihtsad korvid
• Vähem pallikaotusi
• Vähem mõttetut põrgatust
• Kõik mängijad peavad mängima kõikidel positsioonidel
• Sellega väldime seda, et see kes on osavam põrgatab pidevalt ja vähem osavamad jooksevad niisama
edasi-tagasi
• Söötmine ja palli liikumine edasi
• risti söötude vähendamine
• Palli viimine ründetsooni mööda äärt sööduga
• Palliga mängija tsoonide seletamine/õpetamine (mängijaid jooksevad tagasi keskelt)
• Rünnakusse minek võimalikult kiirelt + Spacing (jooksuliinid)
• Rünnakul õpetada ja seletada Penetrate and Passi põhimõtteid (ilma pallita mängijad peavad liikuma
põhimõttel, et pall näeb sind + kellaosuti liikumised [clock moves]
• P"n"R puhul rõhuda Slip katetele - Video

U16
• Panna paika konkreetsemalt, kes mis liine jookseb
• Lauapalli võtjal vaade ründetsooni ja võimalusel lauapalli võttes maanduda näoga ründetsooni suunas
(tugijala töö e. pivot foot)
• Seletada esimese söödu tähtsust (outlet), teine sööt, kes täidab ääre
• Kiired otsused
• Prioriteet sööduga edasi
• Teine variant põrgatusega pall üle
• Kui transition rünnak ei õnnestu, siis hakata juurde liitma erinevaid jätku võimalusi:
• Punch
• Swing

U18
• Pikad jagavad positsioone esimene pikk korvi alla (Low post / mid post) ja teine jääb 3punkti joone taha
• Lisada veel jätku variante:
• 0-i ja low postis sööta ei saa
• Kaks pikemat pallist taga
• Corner option

• Juurde viiv harjutus äärte täitmiseks (pos 1-3) ning lauapalli võtnud mängija jooksuliinid (pos 4-5)
• [Ühtlasi ka väga hea conditioning harjutus]
• Lauapalli võttev mängija võik olla suuteline ennast õhus nii palju pöörama, et maandub nii, et omab vaadet
ründetsooni suunas (alati pole see võimalik, aga nõudma peaks)
• 3on0 sööt vastu lauda, pikk püüab palli ja maandub õigesti ning paneb söödu 45" ja teise 45" pealt
spurdib mängija ääre täis ja pikk läheb lay-upile.
• Esimene maha lõikaja paneb sprindi teisele poole 45" ja pikk avaneb peale lay-upi 45 ja lauavõtja
läheb viskele
• Esimene outlet sööt peaks olema vähemalt vabaviskejoone pikendusel, see nõuab jällegi ääre
täitmist teisel mängijal
• Kiireim viis palli viimiseks ründetsooni on sööt ja alles siis tuleb põrgatusega palli üle viimine.

• Peale vastas meeskonna vabaviskeid võiks kasutada konkreetne asetust rünnakule minekuks, et väljakul oleks
võimalikult palju ruumi ning erinevatel liinidel olevatel mängijatel on konkreetsed ülesanded.

+ Kui POS 2 ei saa palli enne vabaviske joone pikendust, siis ta lõikab ise teisele poole nurka.

+ Aga ideaalis peab pall liikuma POS 2le ja POS 1 teeb maha lõike palli küsides nurka.
+ Kui palliga mees jõuab üle poole väljaku, siis enam poolt/äärt ei vaheta põrgatusega.
+ Peale korvi viskavad pos 4 või 5 palli audist välja (U14 teha lihtsalt selgeks jooksuliinid)

1. Punch - Löök (kui pall on pos 5 käes, siis pööraku nägu korvile ja vaadaku lõikajaid, juhul kui ta kohe 1on1 ei mängi)
a. Sööduga 45"le

+ Kui pall ei lähe sööduga alla 45" pealt, vaid pos 2 läheb läbi, siis pos 5 clock moves. (Läbiminek otsajoonele,
pos 5 lõikab vabaviskejoone nurka – läbiminek keskele, pos 5 lõikab short corner)
+ Penetrate and Passi põhimõtteid liita sellele rünnakule alates U14 (materjale küsi)
+ Kui pos 5 saab palli 3seki alast väljaspool, siis pos 2 võib ka lõigata otsajoone poolt ja kõik liiguvad ühe positsioon edasi
+ Kui pos 5 saab palli 3seki ala sees, siis lõiget ei toimu söötjal (pos 2), vaid liigub perimeetril vastavalt kaitse tegevusele.

b. Põrgatusega

2. Swing - Äärevahetus
a.

Low postis käsi vahel
+ Kõige pealt vaadata High-Low varianti Pos 4 ja 5
+ Pos 4 põrgatus on käskluseks Pos 2 lõikele, lisaks paneb pos 4 oma kaitse liikuma ja
tänu sellele jääb kaitse hiljaks P"n"R kaitse mängimisel.
+ Pos 3 liigub üles (peab kannatama, et ei saaks palli kõrgemal kui vabaviskejoone pikendus),
saab söödu Pos 4lt ja P"n"R vabaviske joone pikendusel, mitte kõrgemal
+ Kui P"n"R ei õnnestunud spurdib Pos 5 üles ja saab pos 3lt söödu ning
teisel pool jätkub samal põhimõttel liikumine:
Pos 5 põrgatus - Pos 1 maha lõige - Pos 2 lõikab üles ja saab söödu Pos 5lt + P"n"R

b. kui nurga mehel on käsi vahel ja kaitse vahetab maha lõikeid nurga mehega.

+ Esimene variant on 2 järjestikust backdoor-i
+ Teine variant on see, et pos 2 loeb mida kaitse teeb ja jääb nurka ootama ja tekib viske võimalus
+ Pos 4 peab olema valmis liikuma vastavalt sellele kuidas kaitse mängib
o Kui läheb teisele backdoorile abi andma, siis lõige keskele
o Kui pos 4 on viskaja, siis tasub üles lõigata, et kaitse korvi alt välja tuua.

c. 0-s ja low postis käsi vahel
+ Pos 4 backdoor lõige
+ Pos 3 täidab 0-i L-lõikega
+ Kui Pos 4 on viskaja võib võtta nurga koha või jääb clock move-ide
peale.
+ Pos 2 liigub üles 45le

3. Mõlemad pikad pallist taga
a. Pos 4 esimene trailer mängib pick and pop (fake screen) ja pos 5 teine treiler P“n“R otsa
+ Nõrgem äär back screen või pin down screen – vastavalt sellele kuidas
kaitse mängib

b. Pos 5 kohe pick and roll ja pos 4 3 sekundi ala pikendusel ootab P“n“R ära ja siis saab palli ning backdoor ja P"n"R
vabaviskejoone pikendusel.

4. Corner option - Nurk
a. Sööt äärele, söödu andja saab back screeni (korralik kate, et Pos 5 kaitse peab aitama lõikajat katta) pos 5lt ning
lõikab palli poole nurka ja kohe pick and roll otsa ja teine äär paneb alla katta pos 4, pos 3le.
b. Sööt äärele , söödu andja saab pos 5lt backscreen (korralik kate, et Pos 5 kaitse peab aitama lõikajat katta) ja lõikab
teisele poole nurka ning pos 3 ja pos 4 paneb kaks järjestikust katete pos 2le.

