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Тип Категорија Англиски Македонски

term Technical equipment 24-second device уред за 24 секунди

term Table officials 24-second operator мерач на  24 секунди
term Time related 24-second reset ресетирање на 24 секунди
term Violation 24-second violation прекршок 24 секунди

term Court 3-point field goal area
поле за кош од игра со вредност 3 

поени
term Violation 3-second violation прекршок 3 секунди
term Game 3x3 3 на 3
term Official's signal 8-second count броење на 8 секунди
term Violation 8-second violation прекршок 8 секунди
noun Skills ability способност
term Ball related above the ring над обрачот

noun
Evaluation of 

referees
acceptance прифаќање,примање, признавање

term
Evaluation of 

referees
acceptance of a referee

прифаќање,примање, признавање од  

судијата
adjective accidental случаен
term Contact accidental contact случаен контакт
term Violation accidental foot случајна игра со нога
verb Behaviour act дело, чин
term Shooting act of shooting момент на шут
noun Behaviour acting исценирање-глумење
term Bench personnel acting as coach улога на тренер
noun Offense action акција
term Time related actual playing time актуелно-вистинско време за игра
term Game additional free throw дополнително слободно фрлање
adjective adjacent соседен, близок
term adjacent positions соседни, блиски позиции

term Administrative administer a free throw
администрира, изведува слободно 

фрлање
term Administrative administer a jump ball администрира, изведува потфрлање
term Administrative administer a throw-in администрира, изведува уфрлање

term Officials administering official
судија кој администрира, изведува-

активен судија

term Administrative administrating free throws
администрирање, изведување на 

слободни фрлања
noun Age categories adult возрасен
noun Rules advantage предност
term Rules advantage-disadvantage concept концепт предност-подредена положба
verb Uniform advertise објавува, огласува
noun Uniform advertisement оглас, реклама
noun Uniform advertising рекламирање
noun Age categories age возраст
term Age categories age categories возрасни категории

term Shot air ball (the ball misses the ring on a shot)
воздушна топка (балон-бунар=топката 

не го погодила обрачот при шут)

term Progressing airborne player играч во воздух

noun Pass
alley-oop (a pass close to the basket for a 

teammate to dunk)

цепелин (додавање блиску до кошот за 

соиграч да изведе забивање)
noun Uniform all-in-ones едноделен дрес-боди 
noun allowance дозвола, дозволување
term Awards all-star team тим на сите звезди
term Rules alternating possession алтернативен посед

term Technical equipment alternating possession arrow стрелка за алтернативен посед
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term Official's signal
and-one (additional free throw for a fouled 

player who scored)

плус едно (дополнително сл. фрлање за 

фаулиран играч кој поентирал)
term Mechanics angle of vision агол на гледање
verb Officiating anticipate предвидува, очекува
noun Shot apex врв, врвен

noun
Evaluation of 

referees
appearance појава, надворешен изглед

verb Behaviour applaud плескање, одобрување

verb appoint именување, одредување, поставување

noun Gymnasium arena арена
noun Body arm рака

noun Technical equipment arrow стрела, стрелка 

verb assist помагање, да се помогне
noun Statistics assist асистенција (статистика)
noun assistance помош
term Bench personnel assistant coach помошник тренер
term Table officials assistant scorer помошник записничар
noun Player athlete атлета, спортист
adjective Skills athletic атлетски
verb Offense attack напад
noun Offense attack напаѓање
verb attempt обид
noun Shooting attempt се обидува
term Offense attempt to score обид за поентирање
noun attention внимание, обзир
noun Gymnasium audience слушатели,гледачи

noun
Evaluation of 

referees
authority власт, сила, дозвола

verb avoid одбегнување, поништување
term Contact avoid contact одбегнување на контакт
term Body avoid injury одбегнување на повреда
term Official's signal award a basket доделување-признавање на кош

term Awards award ceremony церемонија на доделување на награди

term Official's signal award the ball to a team доделување на топка на екипа
noun Awards awards награди
noun Body back грб, задна страна
term Body back foot заден дел од нога
term Playing equipment back of the backboard заден дел на таблата
noun Playing equipment backboard табла, потпирач
noun Playing equipment backboard support носач на таблата (конструкција)
noun Court backcourt задно поле

term Violation backcourt violation
прекршок задно поле (вратена топка во 

задно поле) 
noun Offense backdoor заобиколен

term
Evaluation of 

referees
bad call лоша одлука

term Pass bad pass лошо додавање
noun Uniform badge значка, беџ
noun Uniform bag торба
term bait an opponent да се измами противникот
noun Playing equipment ball топка

term Officiating
ball addict (referee always focusing only on 

the ball)

зависност од топката (судијата е 

секогаш фокусиран само на топката)
term Ball related ball at the disposal of a player топка на располагање на играч
term Ball related ball becomes dead топката постанува мртва
term Ball related ball becomes live топката постанува жива
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term Ball related ball bounces off топката се одбива од
term Ball related ball controlled by player играч во посед на топка
term Ball related ball controlled by team екипа во посед на топка
term Ball related ball enters the basket from below топката одоздола влегува во кошот 

term Violation ball goes out-of-bounds
топката оди надвор од граничните 

линии-аут

term
ball hog (a player who does not pass the 

ball)
играч кој не додава топка

term Ball related ball in play топка во игра
term Ball related ball in-bounds топка во поле (терен)
term Ball related ball is in flight топката е во лет
term Ball related ball is in the air топката е во воздух
term Ball related ball is touched by a player топката е допрена од играч
term Shooting ball leaves the hand топката ја напуштила раката

term Ball related ball lodges between ring and backboard 
топката се заглавила помеѓу обрачот и 

таблата

term Ball related ball lodges on the basket support
топката се заглавила на носачот на 

таблата
term Ball related ball out-of-bounds топка надвор од гранични линии - аут

term Ball related ball reaches its highest point
топката ја достигнала својата највисока 

точка
term Ball related ball released топката е ослободена
term Violation ball returned to the backcourt топка вратена во задно поле

term Pass
ball reversal (ball passed to the other side 

of the court)

топка додадена на другата страна на 

теренот

term Offense
ball screen (screen set for a player with the 

ball)

блокада-екран направена за играч со 

топката
term Mechanics ball side страна на која се наоѓа топката

term Ball related
ball stucks between the ring and the 

backboard

топка се заглавила помеѓу обрачот и 

таблата
term Playing the ball ball touches a player топка допрела играч
term Ball related ball within the basket топка во кошот

noun Playing the ball ballhandler
играч со топка (играч кој ја води 

топката)
term Shot bank shot шут од табла (табла-кош)
noun Court base line (US) челна линија
term Pass baseball pass безбол додавање 
noun Court baseline (US) челна линија
noun Playing equipment basket кош
term Violation basket interference попречување шут на кош
term Official's signal basket is good кошот/погодокот е исправен
term Official's signal basket is made кошот/погодокот е постигнат
term Official's signal basket is not good кошот/погодокот не е исправен
term Official's signal basket is not valid кошот/погодокот не важи
term Official's signal basket is valid кошот/погодокот важи
noun Playing equipment basket support држач/конструкција на кошот
term Playing equipment basketball equipment кошаркарска опрема
term Uniform basketball shoes кошаркарски обувки/патики

term Rules
be in the bonus (when a team is in penalty 

situation)

исполнет бонус (кога екипата е во 

ситуација за казна на лични грешки на 

екипата)
term Offense beat an opponent да се победи противникот
term Official's signal beckon the player onto the court повикан играч да влезе во терен/игра

term Official's signal

beckoning-in (waving motion by a referee 

for a substitute to alow him enter the 

court)

повикување за влез во терен/игра 

(вообичаен движење со раце од 

судијата за дозволено велгување на 

заменикот во терен/игра)
term Administrative become substitute постанува заменик (заменет играч)
term Game before the game пред почетокот на натпреварот
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noun beginning почеток 
term Game beginning of a period почеток на период
term Game beginning of the game почеток на натпреварот
term Dribble behind-the-back dribble водење на топката зад грб
term Pass behind-the-back pass додавање на топката зад грб
term Ball related below the ring под обрачот
noun Uniform belt каиш/појас
noun Court bench клупа
term Bench personnel bench personnel персонал на клупата 

noun
benchwarmer (substitute sitting always on 

the bench)

заменик на клупа (заменик кој секогаш 

седи на клупа)
noun benefit корист
verb benefit from something корист од нешто
term Dribble between-the-legs dribble водење на топката меѓу нозе
term Player big man висок играч - центар
adjective Colour black црно
term Uniform black sport shoes црни спортски обувки/патики
term Uniform black trousers црни пантолони

term Offense

blindside screen (a screen set directly 

behind a defender where the player can't 

see it)

блокада-екран од слепа/невидлива 

страна (блокада-екран поставен веднаш 

зад грб на играчот од одбрана, кој 

неможе да го види)
verb Defense block блокирање
verb Defense block out блокиран
verb Defense block the shot блокирање на шутот
term Defense blocked shot блокиран шут
noun Defense blocker играч кој блокира
noun blocking блокирање

noun Foul blocking foul
грешка при блокирање (грешка во 

напад)

noun Defense

blocking out (blocking the offensive player 

out from close position to the basket at 

rebounding situation) 

градење/блокирање (градење на играч 

од нападот од позиција блиску до 

кошот за скок ситуација)
term Defense blocking the shot блокирање на шутот

noun Defense

block-out (blocking the offensive player out 

from close position to the basket at 

rebounding situation) 

градење/блокирање (градење на играч 

од нападот од позиција блиску до 

кошот за скок ситуација)
term Officiating blow the whistle дува во свирче-свири
adjective Colour blue сина
noun Body body тело

noun Progressing body fake финта-мамење со тело

term
Evaluation of 

referees
body language говор на телото

noun Rules bonus (penalty situation)
бонус (ситуација на казна за лични 

грешки на екипата)

verb Behaviour boo
викање 

исмејување/негодување/неодобрување

verb Playing the ball bounce отскокнува

term Pass bounce pass
додавање со отскокнување - удирање 

на топката од подот
noun Dribble bouncing отскокнување
noun Court boundary lines гранични линии

verb Mechanics
box-in (referees keep all players in their 

field of vision) 

бокс-ин (судиите ги имаат сите играчи 

во своето видно поле)

term Mechanics
boxing-in principle  (referees keep all 

players in their field of vision) 

бокс-ин во принцип (судиите ги 

задржуваат сите играчи во своето 

видно поле)
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noun Defense

box-out (blocking the offensive player out 

from close position to the basket at 

rebounding situation) 

бокс-аут (градење на играч од нападот 

од позиција блиску до кошот за скок 

ситуација)

verb Defense

box-out (blocking the offensive player out 

from close position to the basket at 

rebounding situation) 

бокс-аут (градење на играч од нападот 

од позиција блиску до кошот за скок 

ситуација)
verb Offense break through пробивање

noun
brick (slang word for a especially ugly, 

misfired shot that clanks hard off the rim)

цигла/камен (израз за неуспешен шут 

кој јако се одбива од обрачот) 

noun
bricklayer (slang for a player who misses 

many shots)

фрлач на цигла / камен (израз за играч 

кој промашил многу шутеви)

noun Awards bronze medal брозен медал

noun bucket (slang for a made basket)
кофа/канта (израз за постигнат 

кош/поен)

noun
bunny (slang for an open, uncontested 

shot, usually a layup or dunk) 

зицер (израз за отворен, 

неспорен/очигледен шут- вообичаено 

за положување или забивање)
noun Body buttocks бутови

noun Technical equipment buzzer звучен сигнал

term buzzer sounds огласување на звучен сигнал

noun Shot

buzzerbeater (slang for a basket very close 

to or with the signal ending the playing 

time)

базербитер (сленг за постигнат 

кош/поен кој е постигнат близу до или 

со звучниот сигнал за крај на игра)
noun Age categories cadet кадет
noun Player cager (slang for basketball player) кагер (израз за кошаркарски играч)
verb Officiating call судиска одлука
noun Officiating call судиска одлука

term Officiating call a foul on player number 9
досудена лична грешка на играчот со 

број 9
term Officiating call a violation досуден прекршок
term Official's signal cancel a basket поништи кош/поен
term Official's signal cancel play поништи игра
term Official's signal cancel score поништи резултат
noun Rules cancellation поништување
term Rules cancellation of penalties поништување на казни
noun Player captain капитен
verb Playing the ball carry the ball носена топка
term Violation carrying the ball носење на топка
verb Playing the ball catch the ball фати топка
verb cause причини/оствари
term Contact cause a contact причини/оствари контакт

term Playing the ball cause the ball to go out-of-bounds
причини/оствари топката да излезе 

надвор од граничните линии/терен
ц Player center центар
noun Court centre circle централен круг
noun Court centre line централна линија
noun Competition champion шампион
noun Competition championship првенство
term Progressing change direction промена на правец
term Game change for the second half промена за второ полувреме
term Practice change of direction drill промена на правецот на водство?
term Progressing change pace промена на ритам
term Mechanics change position промена на позиција
noun Foul charge фаул-пробивање
verb Offense charge фаул- пробивање (напад)
term Officiating charge a player with a foul досудување на лична грешка на играч 
term Rules charged time-out доделен тајм-аут 
noun Offense charging пробивање
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term Foul charging by dribbler
пробивање од играчот со топка - 

дриблер
term Official's signal charging with the ball пробивање со топка
term Official's signal charging without the ball пробивање без топка
verb Behaviour cheer навива/бодри

noun Gymnasium cheerleaders
навивачки (вообичаено танцова група 

на девојки)
term Pass chest pass додавање од гради
term Administrative choice of basket избор на кош

term Official's signal
chopping motion (when referee shows that 

the clock shall be started)

движење /отсекување (кога судијата 

покажува знак дека времето за игра 

треба да се стартува/пушти)

noun
chucker (a slang for a player who too often 

shoots and never met a shot he didn't like)

чакер (израз за играч кој шутира често 

и никогаш не е задоволен со шутот)

noun Ball related circumference обем

noun
clank (slang word for a especially ugly, 

misfired shot that clanks hard off the rim)

кленк (израз за неуспешен шут кој јако 

се одбива од обрачот) 
noun Competition classification пласман
term Competition classification of teams пласман на екипите
term Body clenched fist стисната тупаница
noun Officiating clinic клиника (семинар)

term Scoresheet close game
изедначен натпревар (натпревар со 

мала резултатска разлика)
term Defense close man-to-man guarding блиску чуван играч - еден на еден
term Shot close range shot шут на кош од мала дсистанца
term Shot close shot шут на кош од блиску 
term Defense closely guarded player одблизу чуван играч
noun Gymnasium clothes rack шкаф за алишта
noun Bench personnel coach тренер
verb coach тренер

term Table officials coach designates the starting five players
тренерот ги означува почетните пет 

играчи (прва петорка)
term Table officials coach signs the scoresheet тренерот го потпишува записникот
term coaching подучување-тренирање

term Court
coaching box (team bench area that the 

coach cannot leave)

означено поле на тренерот (просторот 

околу клупа кој што тренерот не смее 

да го напушти)

term Pass
coast to coast (from one end to the other 

end of the court)

од кош до кош (од едниот до другиот 

крај на игралиштето)
noun Contact collision судар
noun Colour colours бои
term Defense combination defense комбинирана одбрана
term Travelling come to a stop да застане
noun Table officials commissioner делегат
term Administrative commissioner report делегатски извештај
term Foul commit a foul направи/стори лична грешка
term Violation commit a violation направи/стори прекршок

term
Evaluation of 

referees
common sense здрав разум/чуство

term Mechanics
communication between officials and table 

officials

комуникација помеѓу судиите и 

помошните судии 
verb Competition compete се натпреварува

Mechanics competence area поле на одговорност
noun Competition competition натпреварување
adverb completely целосно/комплетно
noun Uniform compression sleeves компресивни ракави-стегачи
noun Uniform compression stockings компресивни чорапи-стегачи
verb Skills concentrate концентрира

7



Ангиско-Македонски речник на кошаркарски зборови, изрази и фрази

noun
Evaluation of 

referees
concentration концентрација

noun Behaviour conduct однесување,надзор,водство
verb confirm потврдува

noun
Evaluation of 

referees
consistency постојаност

adjective
Evaluation of 

referees
consistent постојан

verb Mechanics consult консултира/советува
noun Mechanics consultation консултирање/советување
noun Contact contact контакт/допир
term Contact contact occurs се случил контакт/допир 
term Contact contacting an opponent допирање на противникот
term Competition Continental Championship континентално првенство
verb continue продолжува

term Progressing continuous movement континуирано-продолжено движење
term Dribble control dribble контролирано водење на топка
term Ball related control of the ball контрола над топката/посед
noun Officials co-official колега судија
verb Officiating cooperate соработува

noun
Evaluation of 

referees
cooperation соработка

verb correct правилно
adjective correct правилно
term Rules correctable errors грешки што можат да се исправат
noun Offense counter-attack контранапад
noun Skills courage храброст
term Mechanics court coverage покривање на теренот 
term Court court dimensions димензии на теренот за игра
term Mechanics cover the play покривање на играта
noun Officials crew тим/екипа 
noun Officials crew chief шеф на тимот/екипата

noun
Evaluation of 

referees
criteria критериум

noun Gymnasium crowd публика-гледачи
noun Awards cup куп
verb Offense cut кратење/претрчување 
term Offense cut using the pick крати/претрчува користејки пик
term Offense cutter играч кој крати/претрчува до пикот
term Rules cylinder principle принцип на цилиндар
adjective Colour dark темно
noun Scoresheet date датум
adjective dead мртов
term Ball related dead ball мртва топка
noun Officiating decision одлука

term decision of game одлука на натпреварот (клучна одлука)

verb defeat пораз
noun Defense defense одбрана
term Foul defensive foul грешка на играч во одбрана  
term Player defensive player играч во одбрана  
term Defense defensive position одбранбена позиција
term Statistics defensive rebounds скокови во одбрана
term Defense defensive team екипа во одбрана
noun definition дефиниција
noun definition дефиниција
verb deflect одбие/заврти

term Playing the ball deflect a pass одбиено-скренато, завртено додавање

8



Ангиско-Македонски речник на кошаркарски зборови, изрази и фрази

term Behaviour delaying the game
доцнење/оддолговлекување на 

играта/натпреварот
adjective Behaviour deliberate намера
adverb deliberately намерно 
noun denial (slang for blocked shot) одбивање (израз за блокиран шут)

term

deny the ball (prevent an opponent from 

getting the ball by guarding him closely 

and staying between him and the player in 

одбивање на топката (попречување на 

противничкиот играч да ја освои 

топката со тоа што е блиску чуван 
verb designate одреден/назначен

term Administrative designate the free throw shooter
одредување на шутер на слободни 

фрлања 

term Administrative designated place одредено место
term Administrative designated spot одредено место

noun
deuce (slang for a succesful 2-point 

basket)

двојка (израз за успешен погодок за два 

поена)

verb
Evaluation of 

referees
develop се развива

noun
Evaluation of 

referees
development развој

adjective diagonal дијагонала

adverb diagonally диагонален
noun Awards diploma диплома
term Official's signal direction of play правец на игра
term Offense direction of the offense правец за напад
noun disadvantage подредена положба
verb Officiating disagree несогласување
noun Officiating disagreement несогласност

verb Technical equipment display дисплеј - уред

noun disposal
на располагање (судијата ја става 

топката на располагање на играчот) 
noun Foul disqualification исклучување
term Foul disqualification of coach исклучување на тренерот
term Foul disqualification of player исклучување на играчот
verb Foul disqualify исклучен
term Foul disqualifying foul исклучувачка грешка
verb disregard занемарен
term Playing the ball disregard the ball занемарување на топката
noun distance растојание
noun Competition division лига/дивизија
term Mechanics division of responsibilities делење-поделба на одговорностите
noun Bench personnel doctor доктор
noun Gymnasium door врата
adjective double двоен
term Violation double dribble двојно водење
term Foul double foul обострана грешка

term
double nickel (more than 55 point scored 

by a player)

дабл никел (сленг,израз за играч кој 

постигнал повеќе од 55 поени)
term Defense double teaming удвојување
term Mechanics double whistle двојна свирка

noun Shot downtown (slang for a long distance shot)
шут од центар (израз за шут од големо 

растојание)
term Violation downward flight слегувачка патека
noun draft нацрт/скица

noun Game draw (tied score, or a random selection)
жреб (нерешен резултат или случаен 

избор)
noun Gymnasium dressing room соблекувална
verb Dribble dribble води топка
noun Dribble dribble водење топка
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noun Dribble dribbler играч кој ја води топката
noun Dribble dribbling водење топка
noun Practice drill тренинг/вежба
noun drive возење/движење

verb Progressing drive to the basket
водење-продор-возење/движење кон 

кошот

term
drop a dime (slang for making an assist 

without looking)

дроп а дајм (сленг-израз за 

асистенција/додавање без гледање)
adjective dual двојно/дупло
term Mechanics dual coverage двојно /дупло покривање-механика
verb Shooting dunk забива
noun Shooting dunker играч кој забива
noun Shooting dunking забивање
term Officiating duties and powers обврски и права
term Table officials duties of scorer обврски на записничарот
term Table officials duties of timer обврски на мерачот на време
term Playing equipment edge of the backboard ивиците-краевите на таблата
term eight seconds осум секунди
verb eject фрли/исфрли
noun Foul ejection исфрлање
verb Time related elapse поминато/истечено
verb Body elbow лакт
noun elbow лакт
noun Foul elbowing удар со лак - лактање

term eligible to play со право на игра (право на настап/игра)

term Competition elimination system систем на елиминација
noun Uniform emblem амблем/лого
noun Court end line челна линија
term Game end of period крај на период
term Game end of quarter крај на четвртина
term Game end of the game крај на играта/натпреварот
noun ending завршување/крај
term Game ending of a period завршување на периодот
term Administrative enter the circle влегува во кругот

term Administrative enter the free-throw lane
влегува преку линијата за слободни 

фрлања
term Violation enters basket from below влегува во кошот одоздола
noun Skills enthustiasm ентузијазам
adjective Skills enthustiastic ентузијастички
verb entitled има право (овластен)
term Player entitled to play има право да игра
term Ball related entitled to the ball има право на топка
noun Gymnasium entrance влез
term Gymnasium entrance ticket влезница
term Rules equal penalties еднакви казни
noun equipment опрема

term Defense establish a legal guarding position
воспостави легална/правилна 

одбрамбена положба
term Travelling establish a pivot foot воспостави пивот нога
term Offense establish a screen воспостави-постави блокада/екран

term Officiating establish eye contact with partner
воспостави визуелен контакт (со очи) 

со партнерот
term Competition European Championship Европско Првенство
term Competition European Cup Европски Куп

noun
Evaluation of 

referees
evaluation проценка/контрола - евалуација 

noun
Evaluation of 

referees
evaluator проценител/контролор - евалуатор
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adjective evident очигледен
noun examination испит
verb Time related exceed надминува
verb Practice excercise вежба
term Contact excessive contact прекумерен контакт
term Foul excessive swinging of elbows прекумерно замавнување со лакти
term Mechanics exchange positions промена на позиции
term Mechanics exchanging positions менување на позициите
term Player excluded player исклучен играч
noun Practice exercises вежби
noun Gymnasium exit излез
noun expences трошоци
term Officiating experienced referee искусен судија
verb Time related expire истекува
verb extend проширува
noun Game extra period                    продолжение

noun Shot

fadeaway (a jump shot taken while 

jumping backwards, away from the basket 

but still facing it)

фејдавеј (скок шут кој се изведува со 

скок наназад, од кош, но свртен со лице 

кон кошот) 
verb Progressing fake симулирање/глумење
noun Progressing fake симулирање/глумење
verb Travelling fall паѓа
term Travelling fall to the floor паѓа на подот
noun Gymnasium fans фанови/навивачи
noun Offense fast break контранапад

noun
Evaluation of 

referees
feedback повратна инфорамција

adjective Competition female женско

noun Competition FIBA (International Basketball Federation)
ФИБА (Меѓународна кошаркарска 

федерација)
noun field поле /терен
term Offense field goal attempt обид за шут (од поле)
term Mechanics field of vision видно поле
term Defense fight for position борба за позиција
noun Behaviour fighting тепачка
noun Competition final финале
term Officiating final decision конечна одлука
term Scoresheet final score конечен резултат
noun Body finger прст
noun Body fingernails нокти
term Team first five players Први пет играчи /почетна петорка 
term Game first half прво полувреме
term Scoresheet first named team првоименувана екипа
term Game first period прв период
noun Practice fitness test физички тест

term Technical equipment five foul markers маркери за петта грешка 

term Time related five seconds пет секунди

term Technical equipment five-team-fouls indicator
индикатор за петта грешка на екипата 

(бонус маркер)
term flagrant foul ужасна скандалозна грешка/ фаул
term Shooting flight of the ball борба за топка
noun Shot floater (a very high-arc close shot) флоутер (шут со висок лак одблизу)
noun Court floor под/паркет
verb Behaviour flop флоп/глума
noun Behaviour flop флоп/глума
noun Behaviour flopping глумење
noun Body foot нога
noun Practice footwork работа со нозе
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noun Game forfeit губиток-губење
noun form форма
noun Player forward крило
noun Foul foul грешка (лична грешка)

term Foul foul by team in control of the ball
грешка од екипата со контрола/посед 

на топката
term Statistics foul committed направена грешка
term Statistics foul drawn внесена грешка
term Table officials foul is charged досудена грешка 
term Foul foul on player грешка врз играч

term Rules foul penalty administration
извршување/администрирање на казна 

од грешка 

term Statistics foul trouble
проблем со лични грешки (повеќе 

направени грешки)

term Statistics
fouled out (player shall leave the game due 

to having 5 fouls)

Исфрлен од игра поради 5 грешки 

(играчот треба даја напушти играта 

поради 5 грешки)
noun Foul fouls грешки
term Officials free official слободен/пасивен судија
noun Player free thower шутер на слободни фрлања
noun Shot free throw слободно фрлање
term Shot free throw attempt обид  од слободно фрлање
term Statistics free throw made реализирано слободно фрлање

term Court free throw rebound places

места за скок (околу полето за 

ограничување/рекетот) при изведување 

на слободни фрлања
term Court free-throw lane стаза-патека за слободни фрлања
term Court free-throw line линија за слободни фрлања

term Court free-throw line extended
продолжена линија за слободни 

фрлања
term Player free-throw shooter изведувач на слободни фрлања

term Rules free-throw shooter designation
одредување на изведувач на слободни 

фрлања 

term Violation free-throw violation прекршок при слободни фрлања
verb Behaviour frighten загрижувачки/загрижен/уплашен
noun Travelling front foot предна нога (нога која се движи)
noun Court frontcourt предно поле
term Defense fullcourt defense одбрана по цел терен
term Defense fullcourt press пресинг одбрана по цел терен
verb Dribble fumble неспретно/неспретност/неумешност

noun Dribble
fumble (accidentally losing control of the 

ball and regaining it)

неспретност (случајно губење на 

контрола на топка и повторно враќање 

на истата)

term Dribble
fumble of the ball (accidentally losing 

control of the ball and regaining it)

неспретност со топка (случајно губење 

на контрола на топка и повторно 

враќање на истата)
term Offense gain an advantage стекнување на предност
term Playing the ball gain control of the ball стекнување контрола на топка
term Playing the ball gain possession стекнување на посед 
noun Game game игра/натпревар
noun Playing equipment game ball топка за игра

noun Technical equipment game clock часовник за игра

term Time related game clock operation ракување со часовникот за игра
term Time related game clock signal сигнал на часовникот за игра

noun
Evaluation of 

referees
game control контрола на играта/натпреварот

noun Foul game disqualification исклучување од игра/натпревар
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term Game game is resumed by a throw-in
играта продолжува со уфрлање на 

топката

term Scoresheet game lost by default
натпревар загубен без завршеток на 

играта
term Scoresheet game lost by forfeit натпревар загубен без игра

term
Evaluation of 

referees
game management менаџирање на натпреварот

noun Scoresheet game number број на натпревар
term Statistics games played број на одиграни натпревари
noun Age categories gender пол
term Offense get free from an opponent да се ослободиш од противникот
term Offense get loose да се изгубиш 

term Offense get rid of an opponent
да се ослободиш(оттарасиш-жаргон) од 

противникот

term Offense get rid of the ball
да се ослободиш (оттарасиш-жаргон) од 

топката
term Practice give and go дај и оди
term Mechanics go close to the table пријди блиску до записничка маса
noun Game goal цел/поен/погодок
noun Statistics goal average просек на поени 
term Official's signal goal counts погодокот се признава
noun Statistics goal difference кош разлика
term Official's signal goal does not count погодокот не се признава

term Official's signal goal is made
погодокот/кошот е 

постигнат/реализиран
term Official's signal goal is not made погодокот не е постигнат
noun Violation goaltending игра на топка во слегувачка патека
term Awards gold medal златен медал

term
Evaluation of 

referees
good call добра одлука 

term Good to know Good game! добра игра/добар натпревар
term Good to know Good luck! среќно
verb grab граба/фаќа
term Official's signal grant a time-out одобрен тајм-аут

term Shot
granny shot (an underhand shot taken 

using both hands, usually as a free throw)

грени шут ( бабин шут - шут изведен 

одоздола со двете раце при слободни 

фрлања)
verb grasp зграбување-дофаќање
term Foul grasp the ring го заграбува/дофаќа обрачот
adjective Colour gray сиво
verb Defense guard чува /одбрана
noun Player guard чувар/одбрамбен играч
term Defense guarded player чуван играч
noun Defense guarding чување/одбрана

term Defense guarding distance
растојание помеѓу играчот од одбрана и 

играчот од напад
term Defense guarding from the rear чување од назад
term Defense guarding position одбрамбена позиција

noun
gunner (slang for a player who shoots the 

ball too many times)

ганер/револвераш (израз за играч кој 

има многу упатени шутеви-сленг)
noun Gymnasium gym сала 
noun Gymnasium gymnasium спортска сала 
noun Practice gymnastics гимнастика
noun hack (slang for foul) хак/секира (израз за фаул)
term Defense halfcourt defense одбрана на половина терен
term Defense halfcourt press пресинг на половнина терен-одбрана
term Game half-time полувреме

term Game half-time interval
интервал на игра помеѓу прво и второ 

полувреме
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term Game half-time warm-up загревање на полувреме
term halfway line средна линија
verb hand рака
noun Body hand рака
term Playing the ball hand the ball рака на топка
noun Foul handchecking допирање со раце
term Officiating handle conflict се справува со конфликт
term Playing the ball handle the ball ракување со топка

term
Evaluation of 

referees
handling conflict справување/решавање на конфликт

term Foul hang on the ring се беси на обрачот
noun Body head глава
noun Team head coach главен тренер
noun Body height висина
term Violation held ball држaна топка
verb Defense help помага
noun Defense help помош
term Shot high arc shot шут со висок лак
term Dribble high dribble високо водење 

term Mechanics
high post area (area close to the free 

throw circle)

поле на висок пост (зона/поле блиску 

до линијата за слободни фрлања)
term Awards high scorer возвишен/ висок поентер
term Shooting highest point највисока точка 
noun Body hip колк
term Mechanics hip open to the play колк отворен кон играта
verb hit удар
term Shooting hit the ring го удира  обрачот
noun Foul hitting удирање
verb hold држи
term Playing the ball hold the ball држи топка
noun holding држење
term Foul holding foul фаул со држење 
noun Team home домашен 
term home advantage домашна предност
term Gymnasium home court домашен терен
term home court advantage предност на домашен терен
term Team home team домашна екипа
noun Pass hook pass хук додавање
noun Shot hook shot хук шут

noun Foul hooking
хукинг (заобиколување/држење со 

слободната рака )

noun Foul hooking foul

хукинг грешка(заобиколување/држење 

со слободната рака  во напад - ЛГ во 

напад)

noun Playing equipment hoop (slang for basket) обрач (сленг израз за кош)
noun Skills hops (jumping ability) хопс (споспобност за скок - скочност)

noun Technical equipment horn сирена

term Time related horn sounds се огласува сирената ( свири)
noun Time related hour час
adjective Rules illegal нелегален/недозволен/неправилен
term Contact illegal contact недозволен контакт/допир
term Violation illegal dribble неправилно водење на топка
term Foul illegal screening неправилен блок/блокада/екран
term Foul illegal use of hands недозволена употреба на раце
adjective imaginary замислен
term imaginary cylinder замислен цилиндар

14



Ангиско-Македонски речник на кошаркарски зборови, изрази и фрази

verb
inbound (throw the ball from out of-

bounds)

уфрлање во терен (уфрлање на топката 

надвор од граничните линии)
adjective inbounds внатре во терен
term Player inbounds player играч во терен
term Contact incidental contact случаен контакт/допир
term Scoresheet increase the lead зголемување на водството
term Official's signal indicate the direction of play покажува правец на игра
term Official's signal indicate the number of the player покажува број на играч

term Official's signal indicate the offender го покажува прекршителот (сторителот)

noun Rules infraction прекршок 
noun Rules infraction of rules прекршок на правилата за игра
term Defense initial guarding position почетна одбрамбена позиција
verb initiate започне/иницира
term Mechanics initiate a rotation започне ротација
term Mechanics initiating rotation започнување на ротацијата
term Player injured player повреден играч
noun Body injury повреда

term Officiating inspection of the playing facilities
проверка/инспекција на опремата за 

игра

term Technical equipment instant replay повторена снимка

term Technical equipment instant replay system систем за повторeна снимка

noun
Evaluation of 

referees
instruction инструкции/препораки

noun
Evaluation of 

referees
instructor инструктор

adjective intentional намено

term Violation intentional foot намернa игра со нога

term Violation intentional kick намерно шутирање на топка

verb Playing the ball intercept a pass
пресретнување - прекинување на 

додавање/сечење
noun Statistics interception пресретнување-прекинување
noun Violation interference попречување

term Violation interference with the ball попречување на топката 
adjective international меѓународен
term Officials international referee меѓународен судија
noun Bench personnel interpreter преведувач
verb interrupt прекин
noun Game interruption прекинување
term Game interruption of play прекинување на играта
noun Game interval интервал 
verb Behaviour intimidate заплашен - застрашен
noun Behaviour intimidation заплашување - застрашување
term Administrative introduction of the teams претставување на екипите
verb Officiating judge судија
noun Officiating judgement пресуда
verb Progressing jump скок
noun Violation jump ball потфрлање
term Violation jump ball situation ситуација на потфрлање
noun Shot jump hook хорог скок шут
verb Progressing jump into the air скок во воздух
verb Progressing jump off одскокнува
noun Shot jump shot скок шут
noun Player jumper скокач
noun jumpers скокачи
term Skills jumping ability споспобност за скок/скочност
noun Age categories junior јуниор
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noun
key (restricted area and free-throw circle 

together)

кеи (полето на ограничување/рекетот, 

заедно со кругот за слободни фрлања)

verb kick удар
noun kicking ударање 

term
kicking out (drives in and then passes the 

ball out to a perimeter player)

кикинг аут (продирање и додавање на 

топката кон играч кој е надвор, на 

периметарот)
term Violation kicking the ball ударање на топката

noun Body knee колено
verb Progressing land приземјување/доскок
noun landing place место на доскок

noun Court lane places
полиња на скокачи/место за скокачите 

при изврдување на слободни фрлања/

noun Practice lap круг
noun Shot lay-in положување на топката
noun Shot layup shot шут со положување на топката
verb lead водство
noun Officials lead official водечки судија
noun leather кожа
noun Body left hand лева рака
noun Player left-handed player леворак играч
noun Body leg нога
adjective legal правилен/дозволен
term Defense legal guarding position правилна одбрамбена положба
term Offense legal screen дозволена блокада/екран
term level of the ring ниво на обрачот
verb lift дига/подигнува
term Travelling lift the pivot foot дига/подигнува пивот нога
adjective Colour light светла 
noun Court line линија
verb line up подредување
noun Team line-up подредување на екипата
adjective live во живо
term Ball related live ball жива топка
noun Pass lob pass лоб додавање
adjective Team local локален/домашен
term Team local team локална/домашна екипа
noun location место
term Rules location of a player место/положба на играчот
term Rules location of an official место/положба на судијата
noun Gymnasium locker шкафче/орман
noun Gymnasium locker room соблекувална
term Shot long range shot шут од голема далечина
term Shot long shot шут од далечина
term Mechanics looking for the space во потрага по простор

term Foul
loose ball foul (foul by an offensive player 

when neither player controls the ball)

грешка на играч без посед на топка 

(грешка на играч од нападот кога 

ниеден играч нема контрола на топка)

term Defense loose man-to-man guarding
губење на играчот при игра човек на 

човек
verb lose губи

term
Evaluation of 

referees
lose control on the game

губење на контрола врз 

играта/натпреварот

term Offense lose the ball губење на топката

noun Competition loser губитник
noun Statistics losses порази/загуби
term Scoresheet lost by default загуба без игра
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term Scoresheet lost by forfeit загуба без завршеток на играта
noun Shot low arc shot шутирање со низок лак
term Shot low arc shot шут со низок лак
noun Dribble low dribble ниско водење на топката
term Mechanics low-post area зона на низок пост
term Practice machine-gun drill митролез вежба
term maintain a position задржување на позиција
term Shooting make a basket постигнува на кош
term Officiating make a call досудување
term Officiating make a decision донесување одлука
term Officiating make a mistake правење грешка
term Officiating make allowance дозволување
term Contact make contact прави контакт
noun Age categories male машки
noun Age categories male gender машки пол
noun Age categories man човек
noun Bench personnel manager менаџер
term Defense man-to-man defense одбрана човек на човек
term Defense man-to-man guarding чување човек на човек
term Contact marginal contact мал/занемарлив контакт

term Court markings on the floor ознаки/обележување на теренот за игра

noun Bench personnel masseur масер
noun Game match натпревар
noun matchup вид на зонска одбрана со превземање
noun material материјал

noun Mechanics mechanics механика
noun media time-outs медиумски тајм-аути
noun Skills mental интелект
term Skills mental skills интелектуални способности
term Team member of a team член на екипата/тимот
noun Shot mid-range shot шут од средна делечина
noun Age categories mini мини
noun Time related minute минута

noun Offense

mismatch (the offensive and defensive 

player are different in height or in 

quickness)

мис-меч (играчите од нападот и 

одбраната се разликуваат по висина 

или брзина)
term Shooting miss a chance пропуштена прилика
term Shot missed shot промашен шут

noun mistake грешка
noun Progressing momentum момент/динамика
term Awards most sporting team најспортска екипа/тим
term Awards most valuable player (MVP) најкорисен играч
noun Progressing motion движење
term Offense motion offense движење во напад

noun
Evaluation of 

referees
motivation мотивација

noun Uniform mouth guard гумена заштита за заби
verb Progressing move движи
noun Progressing move потег
noun Progressing movement движење
term Foul moving screen подвижен блок/блокада/екран
noun Scoresheet name of the player име на играчот
noun Scoresheet name of the team име на екипата
noun Competition national federation националана федерација
noun Competition national team националана репрезентација
term Foul nature of the foul природа на грешката
noun Playing equipment net мрежа
term Court neutral court неутрален терен
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term Court neutral zone неутрална зона
term Playing equipment new ball нова топка
term Official's signal no basket кошот не важи

term Officiating no call
без одлука (ситуација кога судијата ќе 

донесе одлука да не досуди ништо)
term Court no-charge semi-circle полукруг каде нема пробивање
term Contact no-contact game игра без контакти
term Pass no-look pass додавање без гледање

verb nominate номинира
noun Officiating nomination номинација/делегирање
noun Player non-jumper(s) нескокач(и)

term Team non-offending team екипа која не е виновна

term Team non-scoring team екипа која што не постигнала кош
term Defense normal basketball position нормална кошаркарска позиција
term Scoresheet number of players број на играчи
noun numbers броеви
term Uniform numbers on shirts броеви на маици/дресови

verb
Evaluation of 

referees
observe набљудува/контролира

noun
Evaluation of 

referees
observer обсервер/контролор/надбљудувач

verb occupy окупира/завзема
term Progressing occupy a position окупира/завзема положба
verb occur се случува

noun occurance појава/случување
term Mechanics off-ball од топка
noun Offense offense напад
term Foul offended player виновен играч /сторител/
term Team offended team виновна екипа 
noun Foul offender прекршител /сторител 
noun Player offending player играч сторител
term Team offending team екипа која е сторител
term Foul offensive foul грешка во напад
term Player offensive player играч во напад/напаѓач
term Statistics offensive rebound офанзивен скок
term Offense offensive team екипа која е во напад
noun Officials official судија
noun Officials officials судии
term Official's signal officials' signals судиски знаци
term Uniform officials' uniform судиска униформа
verb Officiating officiate суди
noun Officiating officiating судење
term Mechanics officiating techniques техники на судење
term Mechanics off-the-ball coverage покривање на играта од топка
term Age categories old boys ветерани
noun Competition Olympic Tournaments олимписки турнири
term on the floor на подот/теренот
term Ball related on the ring на обрачот
term Mechanics on-ball на топка
term one free throw едно слободно фрлање
term Scoresheet one point еден поен
term Pass one-hand pass додавање со една рака

term Offense one-on-one одбрана еден на еден (човек на човек)

term Offense one-on-one situation ситуација еден на еден 
term Mechanics on-the-ball coverage покривање на играта со топка
term Body open palm отворена дланка
term Administrative opening toss почетно потфрлање
noun Team opponent противник
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term Playing equipment opponent's basket противнички кош
noun opportunity можност
term Player opposing player противнички играч
term Team opposing team противничка екипа
adverb opposite спротивен
term Mechanics opposite side спротивна страна
term Mechanics opposite the scorer's table наспроти записничката маса
noun organiser(s) организатор(и)
term Competition organising body организациско тело

term Pass
outlet pass (after taking the defensive 

rebound the first pass to start a fast break)

првично додавање (прво додавање 

после дефанзивен скок за почеток на 

контра напад)
noun Offense outnumbering прекубројни
term Violation out-of-bounds надвор од гранични линии
term Body outstreched arm испружена рака

term
over and back violation (backcourt 

violation)
прекршок вратена топка

term Foul over the back вратена топка

term over the limit (see also penalty situation)
повеќе од дозволеното (исто така види 

ситуација на казна)
verb Behaviour overact претерана глума
noun Behaviour overacting претерано глумење
term Pass overhead pass додавање преку глава
noun Game overtime продолжение
term Playing equipment own basket сопствен кош
noun Progressing pace темпо/чекор/такт

noun pack (slang for a blocked shot) блокада/рампа (сленг за блокиран шут)

noun Playing equipment padding
заштита (пример на конструкцијата на 

кошот или рекламите окулу теренот)
noun paint (restricted area, 3-second area) рекет (поле на ограничување)

noun Competition
pairing (teams play home and away 

games)

спарување/вкрстување (кога екипите 

играат натпревари на домашен и 

гостински терен)
noun Body palm рака/дланка
noun Violation palming (carrying the ball) палминг (носена топка) 
noun participants учесници
verb participate учество
noun Officials partner (co-official) партнер(колега судија)
verb Pass pass додава
noun Pass pass додавање
verb Pass pass ahead додава нанапред
verb Pass pass back додава наназад
verb Pass pass to somebody додава до некој
verb Pass pass to the side додавање на страна
noun Pass passer додавач
noun Pass pass-fake лажно додавање
term Practice passing drill вежба за додавање
verb penalise казнува
noun Rules penalty казна
noun penalty for казна за
term Rules penalty situation ситација на казна (бонус)
verb Mechanics penetrate продира
noun Dribble penetration продирање
noun Statistics percentage процент
noun Court perimeter обем/обиколница
adverb permissible дозволено
adjective personal личен
term Contact personal contact личен контакт
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term Foul personal foul лична грешка
term Practice physical preparation физичка подготовка
term Skills physical skills физички способности
noun Bench personnel physiotherapist физиотерапевт
noun Offense pick (also called screen) пик/блок (екран)
term Offense pick and roll пик/блок (екран) и ролање- отварање
term Dribble pick up the ball земи топка
noun pill (slang for ball) пил (израз за топка)
noun Player pivot играч на позиција центар

verb Travelling
pivot (position of a player - also called 

center)

движење/пивотирање (играч на 

позиција центар)
noun Travelling pivot foot пивот нога/стојна нога

noun Travelling pivoting
движење/пивотирање (движење на 

слободната нога околу пивот нога)
noun place место

term place a player at a disadvantage
да се доведе играч во подредена 

положба
verb play игра

term
Evaluation of 

referees
play situation ситауција во играта

noun Player player играч
noun Player player coach играч-тренер

term player control
играч кој има контрола-посед на 

топката

term Foul player control foul
грешка од играч кој има контрола-посед 

на топката
term Scoresheet player entering court влегување на играч на терен
term Scoresheet player enters the court играчот влегува на терен

term Rules player entitled to the throw-in
играч на кој му е доделено право на 

уфрлање

term player fouled
играч над кој е направена лична грешка 

(фаулиран играч)
term Shooting player in the act of shooting играч во момент на шут
term Progressing player in the air играч во воздух 

term player is fouled
играчот е фаулиран (играч врз кој е 

направена лична грешка)
term player leaves the court играч го напушта теренот
term Player player number 9 играч со број 9
term Shooting player releases the ball играчот ја исфрла-ослободува топката 

term Player player who controls the ball
играч кој има контрола-посед на 

топката

term Player player who does not control the ball
играч кој нема контрола-посед на 

топката
term Scoresheet players' names имиња на играчите
term Scoresheet players' numbers броеви на играчите
term Table officials players’ licences лиценци на играчите
term Playing the ball playing basketball играње кошарка
noun Court playing court терен за игра
term Court playing court dimension димензии на теренот за игра
term Playing equipment playing equipment опрема за играње
term Uniform playing number број на дресот за игра
term Game playing situation ситуација на игра
term Game playing time време за игра
term Game playing time is over крај на времето за игра
term Uniform playing uniform униформа за игра
noun Player playmaker плејмејкер (организатор на игра)
noun Competition play-off плеј-оф (разигрување)
noun Awards podium подиум
verb Official's signal point поен
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noun Player point guard бек шутер
term Official's signal point in a direction покажува правец
term Statistics points against постигнати поени/кошеви против

term Statistics points in the paint
поени/кошеви постигнати од рекет 

(поле на ограничување)
term Statistics points per game поени/кошеви по натпревар
term Statistics points scored постигнати поени
verb Mechanics position позиција/положба
noun position позиција/положба
term Player position of players позиција/положба на играчите
noun Mechanics positioning позиционирање
noun Rules possession посед
term Rules possession of the ball посед на топка

noun
Evaluation of 

referees
post-game

после натпревар (дискусија по 

завршување на натпреварот)
noun Offense postplay игра под кош (игра на центри)
noun Player postplayer играч под кош (центар)

noun Offense

post-up (take a position close to, and 

facing away from, the basket in 

preparation to receive a pass)

пост-ап (заземање позиција блиску до 

кошот- свртен со грб кон кошот, со 

намера да прими топка)
noun Player power forward јако крило- крилен играч
noun Practice practice вежба/тренинг

term Mechanics pre-game conference
при-гејм (состанок   пред почеток на 

натпреварот )

term Administrative pre-game presentation
представување пред почеток на 

натпреварот

term Game pre-game warm-up
загревање пред почеток на 

натпреварот
term Table officials preparation of the scoresheet подготовка на записникот
term Awards presentation of awards доделување на награди 
term preserve a position зачувување-одржување на положбата

term Mechanics preserve the triangle
зачувувањењ-одржување на 

триаголникот (помеѓу судиите на терен)

noun Defense press (guarding a player very closely) пресинг- одблизу чување на играч
term Defense pressing defense притисок- пресинг одбрана
term Playing equipment pressure release ring зглобен обрач
term Defense prevent a player from scoring спречување на играч да постигне кош 
verb prevent from спречување од 

term Violation
prevent the ball from passing through the 

basket

спречување на топката да помине низ 

кошот
term Gymnasium price of ticket цена на билет
adverb primarily примарно/првенствено
term Mechanics primarily responsible примарно одговорен
adjective primary примарно
term Mechanics primary coverage area зона на примарно покривање
noun principle принцип
term Rules principle of vertically принцип на вертикалност
noun procedure постапка/процедура
noun progress напредок
term Dribble progressing with the ball напредување со топката

noun
Evaluation of 

referees
projection проекција

noun Game protest жалба

punish казнет
adverb purposely намерно
verb pursue прати,продолжува,следи
verb Foul push турка
noun Foul push туркање
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verb Foul push off одтурнува
noun Foul push off одтурнување
noun Foul pushing туркање
noun Practice push-up склек(ови)

verb

put back (an offensive player grabs an 

offensive rebound and scores a field goal 

from under the basket)

пут бек (играч од нападот грабнува-

остварува офанзивен скок и постигнува 

кош од игра од под кошот
term Ball related put the ball into play ја враќа топката во игра
noun Skills quickness скорост/брзина 
noun Competition Qualifying Tournaments квалификациски турнири
noun Game quarter четвртина
noun Skills quarter-final четврт-финале
adjective Skills quick брз
adverb quickly брзо
noun rainbow (high arc shot) виножито (шут со висок лак)
verb raise крева
verb Behaviour raise hand крева рака/шака
term Body raised arm крената рака
verb Playing the ball reach достига
term Violation reach through the basket достига/дофаќа/протнува  низ кошот
adjective rear задна/назад
noun Travelling rear foot задна нога
verb Playing the ball rebound скока
noun rebound скок
term Court rebound places места за скокање
term rebound situation ситуација на скок
noun rebounding скокање
term Playing the ball receive the ball прима топка   
term Body receive treatment прима третман
noun Playing the ball receiver примач
term Table officials record a foul запишува грешка
term Table officials recording the time запишување на време
adjective Colour red црвена
verb three refеrees 3 судии
noun ref (short name of referee) судија (краток назив за судија)
verb Officials referee суди
noun Officials referee судија 

noun Officials referee (also called crew chief)
судија (главен судија или шеф на 

судискиот тим)
term referee camp камп за судии
term referee fee судиска такса 
term referee report судиски извештај
noun Officiating refereeing судење
verb regain повторно освојување 

term Playing the ball regain control of the ball повторно остварување посед на топката

term regain possession повторно остварува посед на топката
term Progressing regains his balance повторно остварува негов баланс

term Progressing regains his momentum
повторно го враќа неговиот моментум 

на движење
noun Rules regulation правила/регулативи
verb Defense reject (blocks a shot) одбива (да блокира шут)
noun Defense rejection (blocked shot) одбивање (блокиран шут)
verb release ослободува
term Shooting release the ball ја ослободува/исфрла топката
verb report известува
noun report извештај
term Table officials report a foul известува за грешка
term Table officials report to the scorer го известува записничарот
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term Table officials request for substitution барање за замена
term Table officials request for time-out барање за тајм-аут   

noun Table officials reset (clock reset)
ресетирање (ресетирање на 

часовникот)
term Table officials reset in error (clock reset) ресетирање по грешка 
adjective responsible одговорен
term Contact responsible for contact одговорен за контакт
noun restricted area рекет/поле на ограничување
noun restriction ограничување
verb resume продолжува
verb retrieve стекнува/постигнува/прави
term Playing the ball retrieve the ball стекнува топка
term Competition return game возвратен натпревар
term Competition return match возвратен натпревар
term Progressing return to the floor се враќа на подот
verb reverse обратен /спротивен/завртен
noun Shot reverse layup обратно/завртено положување
term Table officials reverse the arrow свртување на стрелката
term Body right hand десна рака
term Body right-handed player деснорак играч
noun Playing equipment rim (also called ring) обрач 

noun Shot
rimshot (slang for a scored basket when 

the ball touches the ring)

шут од обрач (израз за постигнат кош 

по одбивање на топката од обрачот)
noun Playing equipment ring обрач 
noun rock (slang for ball) рок/камен (израз за топка)
verb roll се движи/тркала

term Dribble roll dribble
ролинг (водење на топката околу 

телото)
noun Player rookie почетник
noun Team roster состав на екипата
verb Mechanics rotate ротира
noun Mechanics rotation (referees' movement) ротација (судиско движење)
adjective Behaviour rough груб
term Foul rough play груба игра
noun roughness грубост
noun Competition round коло

term Competition round robin tournament турнир на кој се игра по скратен систем

term Contact

RSBQ (rythm-speed-balance-quickness) 

refers to how to decide on wheather a 

contact effect the play

ритам-брзина-баланс- скорост/да се 

одлучи дали контактот влијае на играта

noun rubber гума
noun Rules rule правило
noun Rules rule book книга на правила
term Behaviour rules of conduct правила на однесување
noun Rules ruling владеачки
verb Progressing run трча

noun Statistics
run (a team scores many points while the 

other team does not)

ран/трчање (едната екипа постигнува 

повеќе поени/кошови од другата)
noun Practice running трчање
term Scoresheet running score тековен резултат
noun Scoresheet shoulder рамо
verb Shooting score поентира
term Shooting score резултат
term Scoresheet score a basket постигнува кош
term Scoresheet score in extra periods постигнува кош во продолженја

noun Technical equipment score in first/second/third/fourth period
постигнува кош во 

прв/втор/трет/четврт период/четвртина
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noun Technical equipment scoreboard семафор

noun Table officials scoreboard operating machine уред за управување со семафорот
noun Table officials scorekeeper записничар
noun Table officials scorer записничар
noun Table officials scorer’s table записничка маса
term Shooting scoresheet записник

term Shooting scoring chance прилика-шанса за постигнување на кош

term Offense scoring opportunity можност за постигнување на кош 
verb Offense set the screen поставување блок/блокада/екран
noun Offense screen блок/блокада/екран

term Offense screened player
играч врз кој се поставува 

блокот/екранот
noun Offense screening блокирање/екран
noun Awards season сезона
noun Statistics season-high висок дел од сезоната
noun Gymnasium seat седиште
term Time related second втор
term Game second half второ полувреме
term Scoresheet second named team второ именувана екипа
term Game second period втор период
term Game second quarter втора четвртина
adverb secondary второстепено
term Playing the ball secure the ball обезбедување-освојување на топка 
term Administrative select the game ball избор на топка за игра
term Administrative selection of the game ball избирање на топка за игра
noun Court semi-circle полу-круг
verb Competition semi-final полу-финале
noun send off исклучување
verb Age categories senior сениор
term Time related set поставува
verb Offense set a screen поставува блокада/екран

verb Time related set back (clock)
го посатавува времето наназад 

(часовник за игра)

term Time related set forward (clock)
поставување  нанапред (часовник за 

игра)
term Offense set offense постави напад
term Shot set shot да постави -намести шут
verb Officiating shake hands поздрав со раце-ракување
verb Defense shift заменува/променува
noun Defense shift замена/промена
noun Uniform shirt маица/дрес
verb Shooting shoot шут
noun Shooting shooter шутер
noun Shooting shooting шутирање
term Foul shooting foul грешка на шутереот
noun Shooting shooting motion движење при шут
noun Player short player низок играч
noun Uniform shorts шорц - гакички
noun Shot shot удар

noun Technical equipment shot clock часовник за напад (14/24 секунди)

noun Table officials shot clock operator ракувач на времето за напад
term Shot shot for goal шут на кош
noun Shooting shot-fake лажен шут на кош (финта шут)
noun Body shoulder рамо
verb show покажува
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term Official's signal show the number of shots
покажување на бројот на обиди(при 

слободни фрлања)
noun Gymnasium shower туш
noun Court sideline странична линија
term sideline throw-in уфрлање од страничната линија
term Administrative sign the scoresheet го потпишува записникот
verb Time related signal знак

term Time related signal sounds се огласува сигнал
noun signals знаци
term Awards silver medal сребрен медал
adjective simultaneous истовремено
noun situation ситуација
noun Practice sit-up стомачни (вежба)
noun Ball related size големина
noun Skills skill вештина
noun Shot sky hook небесен хук(вид хорог шут)

noun Skill
skywalk (ability to move laterally while in 

the air)

небеско одење (способност за 

странично движење додека е во воздух)

term slam dunk забивање-куцање
verb Travelling slide лизга
adjective Skills slow полека
noun Uniform socks чорапи
term Time related sounds in error огласување  по грешка
term Time related sounds the signal огласува звучен сигнал
term special fouls спецјални-посебни грешки
term Rules special situations спецјални-посебни случаи
noun Gymnasium spectators гледачи-публика
term Behaviour spectators' behaviour однесување на гледачите-публиката  
term Gymnasium spectator's stand трибина за гледачи
noun Skills speed брзина
term Dribble speed dribble врзо водење на топка

term Dribble spin dribble
спин водење (водење на топката околу 

телото во движење)

noun
splash (slang for a made basket when the 

net remains on the ring)

сплеш (израз/сленг за постигнат кош 

кога мрежичката ќе остане на обрачот)

noun Player sportsman спортист
noun spot точка/место
noun Gymnasium stadium стадион/сала
verb Gymnasium stand стоење
noun Travelling stand при чекори-застанува
verb Progressing stand up (при напредување) станува
term Gymnasium standing room простор за стоење

noun Statistics standings редослед-поредок-пласман (на табела)

verb start почнува
noun start почеток
term Team starting five почетни пет (прва петорка)
term Team starting line-up почетно поставување-редење
adjective stationary неподвижен
term Progressing stationary position неподвижна положба
noun Statistics statistician статистичар
noun Statistics statistics статистика
noun status статус
term Ball related status of the ball статус на топката
verb Playing the ball steal краде/превзема
noun Statistics steal украдени топки
verb Travelling step чекори
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noun trap замка-удвојување
verb stop застанува

term Official's signal stop clock
судиски сигнал-запирање на часовникот 

за игра

term Official's signal stop clock for foul
судиски сигнал-запирање на часовникот 

за игра поради грешка
term Time related stop the clock запирање на часовникот за игра

term Rules stopped clock period
период кога часовникот за игра е 

запрен (не работи)
verb Progressing straddle опчекорува
noun straddle опчекорување
term Progressing straddling the centre line ја опчекорува централната линија
noun Practice stretching истегнување     
term Violation striking the ball with the fist удирање на топката со  тупаница
term Mechanics strong side јака страна
adverb subsequent следен-подоцнежен
noun Bench personnel substitute заменик
term Table officials substitute becomes player заменикот постанува играч
term Court substitute bench клупа за заменици
term Court substitute chairs столици за заменици
term Administrative substitute enters the court заменикот влегува на терен
noun Administrative substitution замена
term Rules substitution opportunity можност за замена
term Shot successful shot успешен шут
adverb successive последователно

term Practice suicide run
самоубиствено трчање (сленг-вид на 

трчање)
noun Uniform suit одело

noun swat (slang for a blocked shot) рампа/бариера- израз за блокиран шут

verb swat a shot (slang for 'to block a shot')
рампа на шут (сленг израз за блокиран 

шут)
term Foul swing an elbow замавнува со лакт

noun
swish (a shot when the ball enters the 

basket without touching the ring)

без коски- сленг (израз за шут кога 

топката влегува во кош без да го допре 

обрачот)

term Shot
swish shot (a shot when the ball enters the 

basket without touching the ring)

шут без коски (израз за шут кога 

топката влегува во кош без да го допре 

обрачот)
verb Defense switch промена на место/играч на терен 

noun Defense switching променување на места/играчи на терен

adjective synthetic синтетички
noun T (slang for technical foul) Т (сленг израз за техничка грешка)
noun Statistics table маса
noun Table officials table officials помошни судии

adjective Mechanics table-side
страна на записничка маса (се мисли на 

теренот)
term take a position завземи позиција
term Shooting take a shot шутира
term Travelling take a step зачекори
term take a throw-in изведува уфрлање
term take an advantage стекнува предност
term take up a position постави став/завземи позиција
term Player tall player висок - стасит играч
verb Shooting tap одби
noun Shot tap одбива
noun Shooting tapper (player who taps the ball) играч кој ја одбил топката
noun Shot tapping одбивање
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term teaching material материјал за учење
noun Team team екипа
noun Team team A екипа А

term Scoresheet
team A defeated team B by a score of 88 

to 86

екипата А ја победила екипата Б со 

резултат 88 спрема 86
term Scoresheet team A increased the lead екипата А го зголемила водството

term Scoresheet team A leads B by a score of 20 to 12
екипата А има водство над екипата Б со 

резултат 20 спрема 12
term Scoresheet team A leads by 8 points екипата А има водство од 8 поени
term Scoresheet team A won by 2 points екипата А победила со 2 поена
term Scoresheet team B lost by 2 points екипата Б изгубила со 2 поена

term Scoresheet
team B lost to team A by a score of 86 to 

88

екипата Б загубила од екипата А со 

резултат 86 спрема 88
noun Court team bench клупа на екипата
term Court team bench area простор околу клупата 
term Bench personnel team bench personnel следбеници-персонал на екипата
noun Rules team control посед на топката

term Foul team control foul
грешка од екипата која има посед на 

топката
noun Bench personnel team followers следбеници на екипата
noun Foul team foul грешка на екипата

term Rules team foul penalty situation
ситуација на казна од бројот на лични 

грешки на екипата (бонус)
noun Table officials team list список/листа на играчи 
noun Team team member член на екипата 

noun
Evaluation of 

referees
team work тимска работа

noun Team teammate соиграч
adjective technical технички

noun Technical equipment technical equipment техничка опрема

noun Foul technical foul техничка грешка
term Foul technical foul by coach техничка грешка на тренер
term Foul technical foul by player техничка грешка на играч

term Foul technical foul during interval of play
техничка грешка за време на интервал 

на игра

noun Foul T-foul (slang for technical foul)
т-фаул (израз/сленг за техничка 

грешка)
term Behaviour theatrical act театралност
term Behaviour theatrical display театрално однесување
term Game third period трет период
term Game third quarter трета четвртина
term three free throws три слободни фрлања

term Mechanics three person officiating system (3PO) систем на судење со тројца судии (3ПО)

term three points три поена
term three seconds три секунди

term Practice three-man weave drill
вежба-бранови со 3 играчи (вежба со 

движење и додавање на тројца играчи)

term Offense three-on-two situation ситауција три на два 
term Shooting three-point attempt обид за шут за три поени
noun Court three-point field goal area поле за три поени
term Statistics three-point field goal attempts обиди за шут од поле за три поени
term Statistics three-point field goals made успешни шутеви од поле за три поени
noun Court three-point line линија на полето за три поени

noun three-point shooter
играч кој шутира од полето за три 

поени
noun Statistics three-point shot шут за три поени
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term Shot three-point shot шут за три поени
term three-point try (US) обид за шут за три поена (УС)
noun Player thrower-in играч кој ја уфрла топката во игра
noun Pass throw-in уфрла
noun Court throw-in line линија за уфрлање
noun Violation throw-in violation прекршок при уфрлање 
noun Gymnasium ticket билет
noun Gymnasium ticket-office билетара
noun Game tie нерешено
noun Scoresheet tied score нерешен резултат
noun Time related time време
term Time related time elapses поминато време
term Time related time expires истечено време
noun Official's signal time-in вклучување на часовникот за игра

noun Official's signal time-in signal
сигнал за вклучување на часовникот за 

игра
noun Table officials timekeeper мерач на времето за игра
noun Administrative time-out тајм-аут
noun Administrative time-out opportunity можност за тајм-аут

noun Technical equipment time-out watch часовник за мерење на тајм-аут

noun Table officials timer мерач на времето за игра
noun Skills timing мерење на времето за игра

noun Shot tip-in

тип-ин (скок во напад и кратко 

одбивање на топката кон кош по што е 

постигнат кош)
noun Shot tipping кратко одбивање на топката
noun Gymnasium toilet тоалет

term
toilet bowl (slang for the situation when 

the ball rolls around the ring)

тоалет боул (израз/сленг за ситација 

кога топката кружи окулу обрачот) 
term Awards top rebounder најдобар скокач
term Awards top scorer најдобар стрелец
noun Body torso торзо (гради )
verb Administrative toss потфрла (топка)
noun toss потфрлање 
term Administrative toss the ball потфрлање на топка
noun Statistics total points вкупно поени
term Contact touch an opponent допирање на противникот
term touch the ball допирање на топката
noun Competition tournament турнир
noun Officials trail official пратечки судија
noun Practice train тренира
noun Practice training тренинг
noun Ball related trajectory of ball патека - траекторија  на топкта
noun Mechanics transition транзиција/механика/
noun Defense trap удвои
noun Defense trapping удвојување
noun Defense trapping defense удвојување во одбрана
noun Violation travel прекршок чекори
verb Travelling travel чекори
noun travel cost патни трошоци
noun Violation travelling прекршок чекори
noun Body treatment третман (лекување)

noun trey (slang for 3-point basket made)
тројка (израз-сленг за постигнат кош со 

вредност ог три поени)
noun triangle триаголник
verb Foul trip сопнува
term Officiating triple whistle тројна свирка 
noun Foul tripping сопнување

28



Ангиско-Македонски речник на кошаркарски зборови, изрази и фрази

noun Awards trophy трофеј/пехар
noun Uniform T-shirt маица
noun Statistics turnover загубена топка
term Violation twenty-four second violation прекршок 24 секунди 
term two free throws две слободни фрлања
noun Scoresheet two points два поени
noun Pass two-hand pass додавање со две раце
term Mechanics two-person officiating system (2PO) систем на судење со двајца судии
noun Statistics two-point field goal attempt обид за шут од поле за два поени
term Statistics two-point field goals made успешен шут од поле за два поена
noun Shot two-point shot шут за два поена
noun two-shot penalty казна две слободни фрлања
term Foul type of fouls вид на грешки/фаули
noun UF (slang for unsportsmanlike foul) УФ (израз за неспортска грешка)

noun U-foul (slang for unsportsmanlike foul)
У-фаул (израз/сленг за неспортска 

грешка)
noun Officials umpire помошник (судија)
noun Uniform undergarment облека под дресот
noun Shot underhand shot шут под рака
term Defense unguarded player играч кој не е чуван
noun Uniform uniform униформа

noun
Evaluation of 

referees
uniformity униформираност (еднобразност)

term unsportsmanlike act неспортски чин
term Behaviour unsportsmanlike behaviour неспортско однесување

term Behaviour unsportsmanlike conduct
неспортско 

водење/раководење/управување
term Foul unsportsmanlike foul неспортска грешка
adjective unsuccessful неуспешен
term Travelling up and down горе-долу 
noun up-fake горе-долу (исценирање-финта шут) 
noun Shot upward flight нагорен лет на топката
term used ball користена топка
adjective valid важечки/валиден/оправдан
term valid reason важечка/оправдана причина
term Table officials value of the basket вредност на кошот
term value of the shot вредност на шутот
adjective vertical вертикално
noun verticality вертикалност
noun Age categories veteran ветеран
verb vibrate вибрира
noun vibration вибрација

noun Awards victory ceremony
церемонија-прогласување на 

победниците

noun
Evaluation of 

referees
video видео

noun Mechanics viewing angle видно поле/агол

term Violation violating team
екипа прекршител(екипа која го 

направила прекршокот)
noun Violation violation прекршок
noun Behaviour violence насилство
adjective Behaviour violent насилен
noun Team visiting team гостинска екипа
noun Statistics visitors посетители/гости
noun Body waist струк /половина,појас/

noun walk (slang for travelling violation)
прошетка (сленг- израз за прекршок 

чекори) 
noun Game warm up загревање
verb Game warm up загрева
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noun Uniform warm-up top врвно загреан
verb Officiating warn предупредува
noun Officiating warning предупредување
verb watch гледа
noun Mechanics weak side слаба страна 
verb Uniform wear носи
noun Ball related weight тежина
noun Practice weightlifting кревање на тежина
verb Officiating whistle свири
noun Uniform whistle свирче
adjective Colour white бело
verb win победи
noun Statistics win победа
noun Competition winner победник
term Administrative wish a good game посакувам добар натпревар
term Administrative wish a good luck посакувам среќа
verb Administrative withdraw да се повлече/отповика/склони
term Administrative withdraw a decison ја повлече одлуката
noun Administrative withdrawal повлекување/отстапување
term Status of the ball within the basket во кошот
noun Age categories woman жена
noun Age categories women gender женски пол
noun Mechanics working area работно поле
noun Practice workout вежба
noun Competition World Championship светско првенство 
adjective Colour yellow жолт

term Practice zig-zag drill цик-цак вежба

noun Defense zone зона

noun Defense zone defense зонска одбрана

term Mechanics center official централен судија
noun Defense footwork работа со нозе

Progressing spin move
спин движење (водење на топката 

околу телото во движење)
Foul draw a foul да извлече - изнуди лична грешка 

noun Competition round коло /рунда

noun
Evaluation of 

referees
conflict конфликт

noun Behaviour altercation препирање/расправање

noun
Evaluation of 

referees
integrity интегритет

noun
Evaluation of 

referees
personality персоналност/карактер

verb
Evaluation of 

referees
rank ранг/ниво

noun
Evaluation of 

referees
ranking рангирање

term Officiating miss a call испушта одлука 
noun Officiating missed call пропуштена/недонесена одлука  
verb Officiating guess претпоставка
term Officiating guess call одлука по претпоставка
term Officiating unnecessary call непотребна одлкуа
noun Numbers 1 - one 1-еден
noun Numbers 2 - two 2-два
noun Numbers 3 - three 3-три
noun Numbers 4 - Four 4-четири
noun Numbers 5 - Five 5-пет
noun Numbers 6 - Six 6-шест
noun Numbers 7 - Seven 7-седум
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noun Numbers 8 - Eight 8-осум
noun Numbers 9 - Nine 9-девет
noun Numbers 10 - Ten 10-десет
noun Numbers 14 - Fourteen 14-четиринаесет
noun Numbers 24 - Twentyfour 24-дваесет и четири
adjective Colours green зелен
adjective Colours orange портокалов
adjective Colours purple виолетов
adjective Colours brown кафеав
adjective Colours striped пругаст
noun Good to know Yes Да
noun Good to know No Не
noun Good to know Hi! Здраво
term Good to know Good morning! Добро утро
term Good to know Good afternoon! Добар ден
term Good to know Good evening! Добро вечер
term Good to know Nice to meet you Убаво што се сретнавме
term Good to know How are you? Како сте
term Good to know Excuse me Извинете ме
noun Good to know Sorry Жалам
term Good to know I am sorry Жал ми е
term Good to know I don't understand Не разбирам
term Good to know I don't speak English Не зборувам Англиски

term Good to know I don't speak Danish Не зборувам Дански
term Good to know Thank you Ви благодарам
term Good to know Thank you very much Многу ви благодарам
noun Good to know Welcome Добродојдовте
term Good to know You are welcome Вие сте добредојдени
term Good to know Enjoy your meal! Уживајте во оброкот/јадењето
noun Good to know Cheers (when drinking together) На здравје (кога се пие во друштво)
noun 1522 Good to know Congratulations! Честитки 
Abrevati-

ons in use 

Кратенки во 

употреба   
 AOS - Act of shooting момент на шут

  AA   - Action area работно поле

 AMI  - Active mindset активна состојба на духот/памерот

 AR   - Active referee активен судија

 APA - Alternating possession arrow стрелка за алтернативен посед

 APL  - Anticipate the play предвидување/очекување на играта

 BATD- Ball at the disposal топка на располагање   

 BB    - Backboard табла

 BC    - Backcourt задно поле

 BCV  - Backcourt violation прекршок вратена во задно поле

 BS    - Ball side страна на топката

 BI     - Basket interference попречување на топката 

 BL     - Blocking блокирање

 CH    - Charging пробивање

 CD    - Close down положба на водечкиот судија/сленг

 CA    - Closed angle затворен агол

 COM - Commissioner делегат

 COB  - Control of the ball посед на топката

 CG    - Coverage покривање

 CS    - Cross step страничен чекор

 DD    - Double dribble двојно водење

 DOF  - Double foul двојна ЛГ

 DW   - Double Whistle двојна свирка

DUCE - Dual coverage двојно покривање

 EPL   - Edge of the play раб/ивица на играта

 ELW  - Elbowing користење на лакти
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 EOG  - End of the game крај на играта/натпреварот

 EOP  - End of the period крај на период

EXCE - Extended coverage издолжено покривање

 FAC  - Fantasy call измислена/изфантазирана одлука

 FB    - Fast Break контра напад

 FGT  - Fighting тепачка

 FF    - Flagrant foul (NBA)
неспортска грешка/скандалозна-ужасна 

грешка (NBA)
 FL    - Flop флоп

 FVI   - Foot violation прекршок игра со нога

FTEX - Free throw line extended
продолжена линија за слободни 

фрлања
 FOM - Freedom of movement слобода на движење

 GC   - Game Control контрола на играта/натпреварот

 GF   - Game Flow тек на играта/натпреварот

 FG   - Field goal кош од игра

 GT   - Goaltending слегувачка патека

 HC   - Hanchecking недозволена игра со раце

 HOL - Holding држење
  
 LGP  - Legal guarding position исправна положба на чување

 MC   - Marginal contact маргинален/занемарлив контакт

 OFB  - Off the ball од топка

 PW   - Patienced Whistle трпелива свирка

 PV    - Peripheral vision периферен поглед/видокруг

 PGC  - Pregame conference состанок пред натпреварот

 PRO  - Preventative officiating превентивно судење

 RC    - Rectangle правоаголник

 ROT  - Rotation ротација (судиско движење)

 SPA  - Scan the paint скенирање на рекетот

NCSC - No charge semi circle полукруг каде нема пробивање

 SCE  - Secondary coverage секундарно покривање

 SWP - Stay with the play остани со играта

 3W   - Triple whistle трипла свирка

 WA   - Working area работно поле

Total  1460  HSB  - Home study book книга за учење од дома

-

СРЕЌНА РАБОТА!

Ѓорги ПИПЕРКОВ

ФИБА НАЦИОНАЛЕН ИНСТРУКТОР

СЕЛЕКЦИЈА, ОБРАБОТКА И ПРЕВОД
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