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Zawarto5d:
1 banan do grania,

4 naro2ne paliki

(

Gracze wytyczajE boisko za pomocq
4 palik6w - jako jego naro2nik6w.
Powierzchnia boiska mo2e, dla przykladu,
wynosit 5m x 1 0m. Bramkg danej dru2yny
wyznacza linia pomiedzy palikami
polo2onymi bli2ej siebie. W powyZszym
przykladzie szerokoii bramki to
5 metr6w.

41 Om (32ft)

\

1. Zawodnicy dzielq sig na dwie dru2yny. Ka2da z nich
wybiera jednQ polowg boiska i gra na bramkq po
drugiej jego stronie.

2.Rozpoczyna dru2yna, w kt6rej sklad wchodzi naini2szy
z wszystkich zawodnik6w. Wybrany zawodnik tej
dru2yny ustawia pilkq na 6rodku boiska i podajej4
kt6remu6 z koleg6w z zespolu, z kt6rych wszyscy stojQ

w momencie wyj6ciowego podania na swojej polowie
boiska.

3. Na mecz skladajq siq dwie polowy - po 4 minuty ka2da.

Po zakof czeniu pierwszej polowy dru2yny zamieniajE
siq stronami boiska.

4. Banan mo2na kopnai, a tak2e dotyka( go innymi
czq3ciami ciala - z wyjEtkiem rqk i ramion.

5. Dru2yna zdobywa gola, gdy banan przejdzie poza linig
pomiqdzy palikami - wyznaczaiEc1bramkq. Grq

wznawia dru2yna, kt6ra stracila bramkq. Postgpuje tak,
jak opisano w punkcie 3.

Cwiczenia techniczne
Wytyczy( mniejsze boisko, dla przykladu 2m x 3m lub
4m x 5m.

1. Ponumerowa( paliki (od 1 do 4) i ustawiC wok6l boiska
w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek zegara.

2.Polo2yi banana obok palika numer 3.

3, Zawodnicy kolejno kopi4 banana, aby trafiC w
wyznaczone cele (paliki) w ustalonej kolejno(ci.

4. Ka2de kolejne kopnigcie wykonywane jest z miejsca,
gdziezatrzymal siq banan po strzale poprzedniego
gracza.

5. Pierwsza dru2yna usiluje zbi( paliki w kolejnoSci

1,2,3,4. Drugi zesp6l zbija je w kolejno5ci 3,4,1,2.Dla
ulatwi e n ia mo2na przyjqt zasad g, 2e jeSli ba na n
zatrzyma siq w odlegloSci 50 cm od palika, to jest to
uznawane za ttafienie.

6. Wygrywa zesp6l, kt6ry pierwszy zdola trafii paliki w
odpowiedniej kolejno6ci.

Trening
Ustawit wszystkie 4 paliki w rzgdzie, ka2dy w odlegloSci
okolo 1,5 m od kolejnego. Z pomocE stopera ustali€, kt6ry
zgtaczy najszybciej zrobi slalom tam i z powrotem.

Rzuty! Dla dodatkowego urozmaicenia zabawy mozna
wyp16bowai rzuty bananem!

Uwaga! Je5li kt6ry6 z zawodnik6w dotknie
banana rgkq lub ramieniem, to banan OD RAZU

przechodzi w posiadanie dru2yny przeciwnej i

gtatoczy siq dalej.

Uwaga! Nie wolno stawai na bananie! Nogq

mo2na ptzytrzymad banan tylko w momencie
przyjqcia podania (okolo sekundy).


