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ВСТУП 

 

Міністерство молоді та спорту України затвердило пріоритетність 

командних ігрових олімпійських видів спорту на 2017–2020 роки. Відповідний 

наказ був підписаний Ігорем Ждановим. Баскетбол займає першу сходинку у 

даному документі, що говорить про високу значимість баскетболу в Україні. 

При розміщенні пріоритетності враховувалися результати в офіційних 

міжнародних змаганнях за останній час. 

Баскетбол в Україні займає у рейтингах найпопулярніших командних 

видів спорту п’яту сходинку, саме цим доводячи значимість та важливість 

комфортного спілкування між гравцями з різних куточків світу. Порозуміння 

та контакт у команді між гравцями та тренером повинен бути налагодженим 

як можна швидше. Складні технічні дії, тактичні взаємодії повинні 

виконувати усі гравці в команді, але бувають випадки, коли бар’єром у 

спілкуванні стає мова. Саме для покращення розуміння гравцями сучасної 

термінології баскетбольних взаємодій та техніко-тактичних дій необхідною є 

розробка англо-українсько-російського словника баскетбольних термінів. 

Укладений авторами Англо-українсько-російський словник баскетбольних 

термінів призначений для широкого кола осіб, які займаються баскетболом у 

навчальних закладах вищої освіти України. 

Створюючи цей словник, автори мали на меті підвищити рівень знань 

студентів у галузі сучасної баскетбольної термінології, яка переважно має 

американське походження. Отже, студенти повинні знати загальноприйняті 

назви тактичних взаємодій та технічних прийомів англійською мовою й вміти 

пояснювати значення цих назв.  

Такий підхід допоможе перейти на новий сучасний рівень підготовки 

студентських баскетбольних команд. Допоможе тренерам опанувати 

баскетбольну термінологію. 
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 англійська українська російська 
A 

1 air ball невдалий кидок, 

при якому м’яч не 

торкнувся кільця 

або щита 

неудачный бросок, при 

котором мяч не задел 

кольцо или щит 

2 alley oop парашут, 

прийняття пасу і 

кидок в одному 

стрибку, часто 

зверху  

парашютик, принятие 

паса и бросок в одном 

прыжке, часто сверху 

3 and one вдалий кидок з 

фолом, після якого 

виконується один 

штрафний кидок 

удачный бросок с 

фолом, после которого 

выполняется один 

штрафной бросок 

4 аrc 

 

триочкова лінія трёхочковая линия 

5 assist передача перед 

влучним кидком 
предшествующий 

удачному броску пас 
B 

6 backboard 

 
дошка, на якій 

закріплено кільце 
доска, на которой 

закреплено кольцо 

7 backcourt 

 

1) своя половина, 

половина поля з 

кільцем команди в 

контексті;  

2) гравці, які 

виконують 

функцію 

захисників в 

команді 

1) своя половина, 

половина поля с 

кольцом команды в 

контексте;   

2) игроки, выпоняющие 

функцию защитников в 

команде 

8 backdoor 

 

за спиною у 

суперника 
за спиной у соперника 

9 ball 

 

м'яч мяч 

10 baller 

 

баскетболіст, 

зазвичай аматор 
баскетболист, обычно 

любитель 

11 ball game 

 

гра виграна, 

зазвичай 

вимовляється в 

кінці матчу 

игра выиграна, обычно 

произносится в конце 

матча 
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12 bank I 

 

зробити кидок від 

щита 
совершить бросок от 

щита 

13 bank II 

 

з відскоком м'яча 

від щита 
 с отскоком мяча от 

щита 

14 baseline 

 

межа поля за 

щитом 
граница поля за щитом 

15 Basket 

 

корзина корзина 

16 basketball 

 

1) баскетбол;  

2) баскетбольний 

м'яч 

1) баскетбол;  

2) баскетбольный мяч 

17 bench 

 

лава запасних скамейка запасных 

18 block I 

 

1) блок, торкання 

м'яча після або під 

час кидка з метою 

запобігти 

попаданню м'яча в 

кошик;  

2) фол у захисті 

полягає в 

силовому контакті 

рухомого 

захисника з 

гравцем, що 

володіє м'ячем 

1) блок, касание мяча 

после или во время 

броска с целью 

предотвратить 

попадание мяча в 

корзину;  

2) фол в защите, 

заключающийся в 

силовом контакте 

движущегося защитника 

с игроком, владеющим 

мячом 

19 block II 

 

накрити, 

заблокувати 

кидок, торкнутися 

м'яча, вибити м’яч   

накрыть,  

заблокировать бросок, 

коснуться мяча, выбить 

мяч  

20 block out 

 

см. box out см. box out 

21 bounce pass 

 

пас з відскоком 

м'яча від підлоги 
пас с отскоком мяча от 

пола 

22 box out 

 

заблокувати шлях 

суперника до 

кільця з метою 

виграшу підбору 

м’яча 

заблокировать путь 

соперника к кольцу с 

целью выигрыша 

подбора мяча 

22 brick 

 

невдалий кидок неудачный бросок 

23 bury зробити вдалий, совершить удачный, 
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 часто важкий, 

кидок, букв. 

«поховати» 

часто трудный, бросок, 

букв. «похоронить» 

25 buzzer 

 

звуковий сигнал 

сповіщає про 

кінець будь-якого 

часового інтервалу 

в грі (часу на 

кидок, половини 

гри і т.п.) 

звуковой сигнал, 

оповещающий о конце 

какого-либо временного 

интервала в игре 

(времени на бросок, 

половины игры и т.п.) 

C 

26 center 

 

центровий 

(амплуа)  
центровой (амплуа) 

27 center court 

 

центр майданчика центр площадки 

28 charge I 

 

фол у нападі 

полягає в 

силовому контакті 

гравця з 

нерухомим 

захисником 

фол в нападении, 

заключающийся в 

силовом контакте 

игрока с неподвижным 

защитником 

29 charge II 

 

здійснити силовий 

контакт з 

нерухомим 

захисником 

совершить силовой 

контакт с неподвижным 

защитником 

30 coast-to-coast 

 

від одного кінця 

майданчика до 

іншого  

от одного конца 

площадки до другого 

31 combinations комбінації  комбинации  

32 court 

 

майданчик для гри пощадка для игры 

33 crossover 

 

прийом у нападі, 

що полягає в русі в 

одну сторону від 

захисника, 

захоплюючи його 

за собою, і 

швидкій зміні 

напряму в іншу 

сторону 

прием в нападении, 

заключающийся в 

движении в одну 

сторону от защитника, 

увлекая его за собой, и 

быстрой смене 

направления в другую 

сторону 

34 cut I 

 

виконати 

прискорення  від 

захисника з метою 

выполнить ускорение от 

защитника с целью 

получить пас 
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отримати пас 

35 cut II 

 

різновид 

прискорення від 

захисника, з метою 

отримати пас 

Разновидность 

ускорения от 

защитника,  с целью 

получить пас 

36 cylinder 

 

уявний 

вертикальний 

циліндр над 

кільцем 

воображаемый 

вертикальный цилиндр 

над кольцом 

D 

37 d скорочено від 

defense 
сокращённо от  

defense 

38 dead ball 

 

ситуація, при якій 

час зупинено, 

часто 

використовується 

як dead ball foul – 

фол поза грою 

ситуация, при которой 

время остановлено, 

часто используется как 

dead ball foul – фол вне 

игры 

39 defense захист 

 
защита 

40 defensive rebound 

 

підбір м’яча у 

захисті, підбір зі 

свого щита 

подбор мяча в зашите, 

подбор со своего щита 

41 dish I 

 

пас пас 

42 dish II 

 

віддати пас отдать пас 

43 dribble I 

 

ведення м'яча ведение мяча 

44 dribble II 

 

вести м'яч вести мяч 

45 double 

 

двушка, два очка двушка, два очка 

46 double digits десять, буквально: 

«дві цифри» 
десять, буквально:  

«две цифры» 

47 double double десять у двох 

статистичних 

категоріях, 

наприклад 10 очок 

і 10 підбирань 

м’яча 

десять в двух 

статистических 

категориях, например 10 

очков и 10 подборов 

мяча 

48 double dribble подвійне ведення, двойное ведение, 
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порушення правил 

гри, при якому 

гравець після 

ведення м’яча 

торкається його 

руками і 

продовжує 

ведення м’яча знов  

нарушение правил, при 

котором игрок после 

ведения мяча касается 

его руками и 

продолжает ведение 

мяча повторно 

49 double team 

 

прийом у захисті, 

що полягає в 

обороні нападника 

відразу двома 

захисниками 

прием в защите, 

заключающийся в 

обороне нападающего 

сразу двумя 

защитниками 

50 downtown 

 

далеко від кільця, 

зазвичай за 

триочковою 

лінією 

далеко от кольца, 

обычно за трёхочковой 

линией 

51 dunk 

 

кидок зверху бросок сверху 

F 

52 fake 

 

фінт, обманний 

рух 
финт, обманное 

движение 

53 fallaway 

 

кидок з 

відхиленням від 

кільця 

бросок с отклонением от 

кольца 

54 fast break 

 

гра під час бігу від 

одного кільця до 

іншого 

игра на бегу от одного 

кольца до другого 

55 field goal 

 

будь-який кидок 

м’яча, крім 

штрафного 

любой бросок мяча, 

кроме штрафного 

56 finger roll 

 

кидок близько до 

кільця, при якому 

м'яч перебуває на 

долоні витягнутої 

руки 

бросок близко к кольцу, 

при котором мяч 

находится на ладони 

вытянутой руки 

57 finish I 

 

завершення вдалої 

комбінації, вдалий 

кидок 

завершение удачной 

комбинации, удачный 

бросок 

58 finish II 

 

завершити 

комбінацію, 

закинути м'яч в 

кільце 

завершить комбинацию, 

забросить мяч в кольцо 
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59 flagrant foul 

 

жорсткий фол, за 

який дається більш 

суворе покарання, 

ніж за звичайний 

жёсткий фол, за который 

даётся более строгое 

наказание, чем за 

обычный 

60 flush I 

 

кидок зверху бросок сверху 

61 flush II 

 

закинути м'яч 

зверху 
забросить мяч сверху 

62 forward 

 

нападник нападающий 

63 foul I 

 

фол, порушення 

правил одним 

гравцем, зазвичай 

стосовно гравця 

іншої команди 

фол, нарушение правил 

одним игроком, обычно 

по отношению к игроку 

другой команды 

64 foul II 

 

навмисно 

сфолити, 

порушити 

правила, зазвичай 

стосовно гравця 

іншої команди 

умышленно сфолить, 

нарушить правила, 

обычно по отношению к 

игроку другой команды 

65 free throw 

 

штрафний кидок штрафной бросок 

66 frontcourt 

 

1) половина 

майданчика з 

кільцем іншої 

команди;  

2) нападники і 

центровий у 

команді 

1) половина площадки с 

кольцом другой 

команды;  

2) нападающие и 

центровой в команде 

G 

67 game tactics 

 

тактика гри тактика игры 

68 garbage time 

 

час, що залишився 

у вже явно 

вирішеній грі 

 

время, оставшееся в уже 

явно решенной игре 

69 give-and-go 

 

відома комбінація, 

при якій один 

гравець дає пас 

іншому, 

проривається під 

кільце, отримує 

популярная 

комбинация, при 

которой один игрок даёт 

пас другому, 

прорывается под 

кольцо, получает мяч 
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м'яч назад і робить 

близький до кільця 

кидок 

обратно и совершает 

близкий к кольцу бросок 

70 glass 

 

щит, буквально: 

«скло» 
щит, буквально: 

«стекло» 

71 goaltending 

 

порушення 

правил, що 

полягає в тому, що 

стосується м'яча, 

який має шанс 

потрапити в кільце 

та летить по 

низхідній частині 

своєї траєкторії; 

див. також 

offensive 

goaltending 

нарушение правил, 

заключающееся в 

касании мяча имеющего 

шанс попасть в кольцо и 

летящего по 

нисходящей части своей 

траектории;  

см. также offensive 

goaltending 

72 guard I 

 

захисник защитник 

73 guard II 

 

охороняти, грати в 

захисті проти 

гравця в контексті 

 

охранять, играть в 

защите против игрока в 

контексте 

H 

74 hand checking 

 

порушення 

правил, що 

полягає в затримці 

нападника  руками 

нарушение правил, 

заключающееся в 

задержке нападающего 

руками 

75 handle 

 

навик ведення 

м'яча 
навык ведения мяча 

76 hang time 

 

час, який гравець 

проводить у 

повітрі 

время, которое игрок 

проводит в воздухе 

77 high post 

 

простір біля 

штрафної лінії 
пространство около 

штрафной линии 

78 hole, hoop 

 

 

кільце, корзина кольцо, корзина 

79 hook 

 

гак, кидок, при 

якому нападник 

використовує для 

кидка далеку від 

кільця руку 

крюк, бросок, при 

котором нападающий  

использует для броска 

дальнюю от кольца руку 
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80 hoops 

 

баскетбол баскетбол 

81 hops 

 

вміння стрибати умение прыгать 

J 

82 j 

 

скорочено  від 

jumper 
сокращённо от jumper 

83 jab step 

 

прийом у нападі, 

що полягає у 

швидкому 

переміщенні ноги, 

який змушує 

захисника 

зміститися в 

спробі захистити 

шлях до кільця 

приём в нападении, 

заключающийся в 

быстром перемещении 

ноги, заставляющем 

защитника сместиться в 

попытке защитить путь 

к кольцу 

84 jam I 

 

кидок зверху бросок сверху 

85 jam II 

 

закинути м'яч 

зверху 
забросить мяч сверху 

86 jump ball 

 

спірний кидок; 

підкидання 

суддею м'яча між 

двома гравцями, 

які намагаються 

відбити його своїм 

гравцям 

спорный бросок; 

подбрасывание судьёй 

мяча между двумя 

игроками, 

пытающимися отбить 

его своим игрокам 

87 jumper 

 

кидок у стрибку бросок в прыжке 

88 jump stop 

 

стрибок з двох ніг 

з метою кидка, 

який роблять після 

ведення м'яча 

прыжок с двух ног с 

целью броска, 

совершаемый после 

ведения мяча 
K  

89 key, lane 
 

 

квадрат  

(у світовому 

баскетболі), 

пофарбована 

частина 

майданчика, що 

тягнеться від межі 

поля під кільцем 

до штрафної лінії 

квадрат (в мировом 

баскетболе), 

окрашенная часть поля, 

простирающаяся от 

границы площадки 

 под кольцом до 

штрафной линии 
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90 kiss off the glass 

 

здійснити кидок 

від щита  
совершить бросок от 

щита  

L 

91 lay 

 

зробити близький 

до кільця кидок 
совершить близкий к 

кольцу бросок 

92 lay in, lay up 
 

 

близький до кільця 

кидок 
близкий к кольцу бросок 

93 loose ball 

 

ситуація під час 

гри, при якій 

жодна команда не 

володіє м'ячем 

 

ситуация во время игры, 

при которой ни одна 

команда не владеет 

мячом 

M 

94 man to man один в один, 

тип захисту, при 

якому в будь-який 

момент часу кожен 

гравець команди, 

що захищається, 

охороняє одного 

нападаючої 

команди  

один в один, 

тип защиты, при 

котором в любой 

момент времени каждый 

игрок защищающейся 

команды охраняет 

одного нападающей 

команды  

N 

95 net 

 

сітка сетка 

96 no look 

 

не дивлячись, без 

зорового 

контролю 

не глядя, без 

зрительного контроля  

O  

97 offense 

 

напад нападение 

98 offensive rebound 

 

підбирання м’яча у 

чужого кільця 
подбор мяча у чужого 

кольца 

99 old fashioned, 

and one 

 

вдалий кидок з 

фолом, якщо 

гравець забиває 

штрафний 

удачный бросок с 

фолом, если игрок 

забивает штрафной  

100 open 

 

відкритий (ніким 

не захищений) 
открытый (никем не 

защищённый) 

101 outlet pass 

 

пас після 

підбирання м’яча 
пас после подбора мяча 
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102 overtime овертайм, 

додатковий період 

гри на випадок 

рівного рахунку 

після закінчення 

основного часу 

(або попереднього 

овертайму) 

овертайм, 

дополнительный период 

игры на случай равного 

счёта по окончании 

основного времени (или 

предыдущего 

овертайма) 

P 

103 palm 

 

підставляти руку 

під м'яч при 

веденні, зазвичай 

вважається 

проносом 

подставлять руку под 

мяч при ведении, 

обычно считается 

проносом 

104 pass I 

 

пас пас 

105 pass II 

 

віддати пас отдать пас 

106 pick 

 

заслін, 

використання 

свого тіла одним 

гравцем 

нападаючої 

команди як 

перешкоди на 

шляху гравця 

іншої команди 

заслон, использование 

своего тела одним 

игроком нападающей 

команды как преграду 

на пути игрока другой 

команды 

107 pick and roll 

 

відома комбінація, 

при якій один 

гравець 

нападаючої 

команди ставить 

заслін для гравця з 

м'ячем і, після того 

як обидва їх 

захисника 

переміщаються в 

бік останнього, 

отримує пас на 

відкритий кидок 

популярная 

комбинация, при 

которой один игрок 

нападающей команды 

ставит заслон для игрока 

с мячом и, после того 

как оба их защитника 

перемещаются в 

сторону последнего, 

получает пас на 

открытый бросок 

108 pivot 

 

володіючи м'ячем, 

здійснювати 

будь-які рухи, при 

владея мячом, 

совершать любые 

движения, при которых 
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яких одна нога 

залишається на 

одному місці 

одна нога остаётся на 

одном месте 

109 pivot foot 

 

нога, яку гравець 

не може 

перемістити не 

здійснюючи 

пробіжки 

нога, которую игрок не 

может переместить не 

совершая пробежки 

110 point 

 

1) очко;  

2) позиція 

розігрувача  

1) очко;  

2) позиция 

розыгрывающего  

111 point guard 

 

розігрувач розыгрывающий 

112 position 

 

позиція, роль 

гравця на 

майданчику 

позиция, роль игрока на 

площадке 

113 possession 

 

володіння м'ячем 

(може стосуватися 

всієї команди або 

одного гравця) 

владение мячом (может 

относиться ко всей 

команде или к одному 

игроку) 

114 post I 

 

простір, найбільш 

близький до кільця 
пространство, наиболее 

близкое к кольцу 

115 post II 

 

прийом у нападі, 

при якому гравець 

з м'ячем 

просувається до 

кільця спиною до 

захисника 

приём в нападении, при 

котором игрок с мячом 

продвигается к кольцу 

спиной к защитнику 

116 power forward 

 

потужний 

нападник, високий 

і сильний, але 

рухливий гравець 

мощный нападающий, 

высокий и сильный, но 

подвижный игрок 

117 prayer 

 

важкий кидок, 

часто на останніх 

секундах, 

буквально: 

«молитва» 

трудный бросок, часто 

на последних секундах, 

буквально: «молитва» 

118 press 

 

пресинг, тип 

захисту, при якому 

гравці команди, 

що захищається, 

знаходяться дуже 

близько до гравців 

прессинг, тип защиты, 

при котором игроки 

защищающейся 

команды находятся 

очень близко к игрокам 

другой команды и 
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іншої команди і 

інтенсивно 

перекривають 

можливість пасу 

интенсивно 

перекрывают 

возможность паса 

119 pull up 

 

1) різкий стрибок 

вгору для кидка;  

2) різко стрибнути 

вгору для кидка 

1) резкий прыжок вверх 

для броска;  

2) резко прыгнуть вверх 

для броска 

120 pump 

 

підняти м'яч, як 

ніби то для кидка, 

щоб змусити 

захисника 

підстрибнути 

(обманний рух) 

приподнять мяч, как 

будто бы для броска, 

чтобы заставить 

защитника подпрыгнуть 

(обманное движение) 

R 

121 rainbow shot 

 

кидок, при якому 

м'яч летить по 

високій траєкторії 

бросок, при котором мяч 

летит по высокой 

траектории 

122 range 

 

дистанція від 

кільця, всередині 

якої гравець у 

контексті може 

регулярно 

закидати м'яч у 

кільце 

дистанция от кольца, 

внутри которой игрок в 

контексте может 

регулярно забрасывать 

мяч в кольцо 

123 rebound 

 

підбір м’яча подбор мяча 

124 regulation 

 

увесь звичайний 

час гри, без 

овертаймів 

всё обычное время игры, 

без овертаймов 

125 reject 

 

накрити накрыть 

126 rim 

 

кільце кольцо 

127 rip 

 

перехопити м'яч, 

зазвичай з-під 

руки гравця 

перехватить мяч, 

обычно из-под рук у 

игрока 

128 runner кидок з бігу 

 
бросок с бега 

S 

129 school 

 

зробити 

приголомшливо 

ефективний 

совершить потрясающе 

эффективный приём в 

нападении и забросить 
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прийом у нападі і 

закинути м'яч, 

буквально: 

«навчити» 

мяч, буквально: 

«научить» 

130 screen 

 

заслін заслон 

131 shake 

 
здійснити 

будь-який 

обманний рух, в 

результаті якого 

обманутий 

захисник 

пересувається в 

протилежну від 

гравця сторону 

совершить любое 

обманное движение, в 

результате которого 

обманутый защитник 

передвигается в 

противоположную от 

игрока сторону 

132 second chance 

 

другий шанс на 

атаку, що виникає 

після підбору 

м’яча в нападі 

второй шанс на атаку, 

возникающий после 

подбора мяча в 

нападении 

 

133 shoot 

 

зробити кидок совершить бросок 

134 shooting guard 

 

рухливий 

захисник, який 

вміє пройти під 

кільце або 

виконати кидок 

здалеку 

подвижный защитник, 

умеющий пройти под 

кольцо или выполнить 

бросок издалека 

135 shot 

 

кидок бросок 

136 shot clock 

 

1) час, відведений 

на атаку;  

2) циферблат, що 

показує час, що 

залишився на 

атаку 

1) время, отведённое на 

атаку; 

 2) циферблат, 

показывающий 

оставшееся время на 

атаку 

137 skywalk 

 

переміщатися 

горизонтально при 

стрибку 

перемещаться 

горизонтально при 

прыжке 

138 slam dunk 

 

кидок м’яча зверху бросок мяча сверху 

139 small forward малий нападник, 

досить високий 

малый нападающий, 

достаточно высокий 
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 гравець, який уміє 

пройти під кільце 

або виконати 

кидок здалеку 

игрок, умеющий пройти 

под кольцо или 

выполнить бросок 

издалека 

140 square up 

 

повернутися до 

кільця так, щоб 

ноги і плечі були 

симетричні щодо 

лінії від кільця до 

гравця; вважається 

правильною 

позицією перед 

кидком 

повернуться к кольцу 

так, чтобы ноги и плечи 

были симметричны 

относительно линии от 

кольца до игрока; 

считается правильной 

позицией перед броском 

141 steal 

 

перехопити м'яч, 

буквально: 

«вкрасти» 

перехватить мяч, 

буквально: «украсть» 

142 swingman 

 

гравець, що вміє 

грати як 

захисника, так і 

нападника 

игрок, умеющий играть 

как защитника, так и 

нападающего 

143 switch 

 

переключитися із 

захисту одного 

гравця на іншого, 

зазвичай з-за 

заслону 

переключиться с 

защиты одного игрока 

на другого, обычно из-за 

заслона 

T 

144 t 

 

скорочено 

technical foul take I  

– прохід під кільце 

сокращённо от technical 

foul take I – проход под 

кольцо 

 take II 

 

пройти під кільце пройти под кольцо 

145 tactical interaction тактичні взаємодії  тактические 

взаимодействия  

 

146 technical foul 

 

технічний фол технический фол 

147 three 

 

три очки, 

триочковий кидок 
три очка,  

трёхочковый бросок 

148 three–point shot 

 

триочковий кидок трёхочковый бросок 

149 throw 

 

кинути зі 

складного 

положення, часто 

бросить из трудного 

положения, часто без 

всяких на то оснований 
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без всяких на те 

підстав 

150 tip I 

 

вкидання м'яча на 

початку гри 
вбрасывание мяча в 

начале игры 

151 tip II 

 

доторкнутися до 

м'яча (не ловлячи 

його), добивання 

м'яча в кільце або 

віддаючи пас 

дотронуться до мяча (не 

ловя его), добрасывая 

мяч в кольцо или 

отдавая пас 

152 tomahawk 

 

кидок зверху 

прямою рукою, 

буквально: 

«томагавк» 

бросок сверху  

прямой рукой, 

буквально: 

 «томагавк» 

153 trailer 

 

нападник, який 

біжить за гравцем 

з м'ячем 

нападающий, бегущий 

за игроком с мячом 

154 transition 

 

перехід від захисту 

до нападу, і 

навпаки 

переход от защиты к 

нападению, и наоборот 

155 travel I 

 

пробіжка пробежка 

156 travel II 

 

зробити пробіжку совершить пробежку 

157 triple 

 

триочковий кидок трёхочковый бросок 

158 two 

 

1) два очка; 

 2) двоочковий 

кидок 

1) два очка;  

2) двухочковый бросок 

159 turnover 

 

втрата м'яча  потеря мяча 

W 

160 weak side 

 

сторона 

майданчика 

(ліворуч або 

праворуч від 

кільця), на якій 

немає м'яча 

сторона площадки 

(слева или справа от 

кольца), на которой нет 

мяча 

161 windmill кидок зверху після 

проносу м'яча по 

круговій 

траєкторії 

перпендикулярно 

підлозі, 

бросок сверху после 

проноса мяча по 

круговой траектории 

перпендикулярно полу, 

буквально: «мельница» 
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 буквально: 

«млин» 

162 win, conquest перемога 

 

победа 

Z 

163 zone 

 

зона, тип захисту, 

при якій кожен 

гравець охороняє 

свою ділянку 

майданчика 

зона, тип защиты, при 

которой каждый игрок 

охраняет свой участок 

поля 

164 zone pressure 

 

зонний пресинг зонный прессинг  

165 zone II 

 

порушення правил 

зони 

нарушение правил  

зоны 
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