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Pravidla pro červený minivolejbal 
Dle doporučení ČVS, upraveno pro středočeský krajský minivolejbal 

 
ČERVENÝ MINIVOLEJBAL (DVOJIC) 

PRAVIDLA A PRŮBĚH HRY 
• Administrativní náležitosti:  

o Předkládá se soupiska pro potřeby příslušného turnaje1 
o Družstvo nastupuje v jednotném úboru (v regionálních turnajích není nutno, ve finále 

ano) 
o Družstvo je povinno mít vlastní míče na rozcvičení 

• Věkové omezení a pohlaví:  
o Narození 1.1.2000 a mladší  
o Soutěž se hraje jako otevřená pro všechny typy družstev: chlapci, dívky i smíšená 

družstva 
• Počet hráčů:  

o Dvojice2 
o Družstvo tvoří maximálně 4 hráči (2 hráči + 2 náhradníci) 

• Rozměry hřiště:  
o Hřiště: 4,5 x 9 m, rozdělené sítí, na normálním volejbalovém hřišti tak vznikají dvě 

menší hřiště na minivolejbal 
o Hřiště je vyznačeno zřetelně lepicí páskou, nebo jinak nalajnováno 

• Výška sítě:  
o 195 cm, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho klasického 

volejbalového hřiště) 
• Míč:  

o Normální volejbalový míč (260-280 g, 650-670 mm)  
o Pokud bude v možnostech pořadatele, je možné použít odlehčený volejbalový míč 

klasické velikost (210 g, 650-670 mm), pokud s tím budou souhlasit trenéři 
zúčastněných družstev.  

• Trvání:  
o Na dva sety 2x7 minut (jednominutová přestávka mezi sety)  
o Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta 

musí být dohrána do konce. Pokud skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se 
poslední rozhodující rozehra, v níž podává družstvo, které vyhrálo předcházející 
rozehru.3 

• Střídání: 
o Jsou povolena pouze dvě4 střídání (2 hráči: dvě střídání) v jednom setu. 

                                                             
1Soupisku hráčů sportovního klubu předá trenér pořadateli před zahájením turnaje.  Na soupisce je uveden název 
sportovního klubu, jméno a příjmení trenéra, jména a příjmení jednotlivých hráčů a rok jejich narození a vyznačeno 
zařazení hráčů do jednotlivých družstev. Soupiska je podepsaná trenérem. 
 
2Pokud není v případě zranění hráče ve hřišti na soupisce družstva žádný náhradník, může být družstvo doplněno 
hráčem z jiného družstva stejného sportovního klubu, pokud na soupisce tohoto družstva jsou uvedeni alespoň 3 hráči. 
Tento hráč ale již dále v turnaji nesmí startovat za původní družstvo. 
 
3Při hraní ve skupinách platí toto ustanovení pro každý set. V součtu bodů v obou setech může být výsledek 
nerozhodný. Při rozřazovacích utkáních (play off) se při rovnosti součtu míčů z obou setů hraje ve 2. setu rozhodující 
rozehra. Jednotlivý set může skončit nerozhodně. 
 
4Třetí střídání je povoleno pouze v případě zranění hráče. 
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o Nesmí být opakovaně střídán hráč na podání, tj. po „otočení“ družstva o jednu pozici 
nesmí být v tom okamžiku střídán hráč na podání hráčem, který před „otočením“ za 
družstvo naposledy podával (výjimkou je zranění podávajícího hráče).  

o Nemusí střídající hráč nazpět střídat stejného hráče, kterého vystřídal 
o Po odchodu ze hřiště smí stejný hráč střídat až po ukončení jedné rozehry 

• Průběh utkání: 
o Zahajovací postavení:  

§ Přijímající družstvo: dva hráči stojí vedle sebe 
§ Podávající družstvo: jeden podává, jeden stojí ve hřišti, podávající hráč nabíhá 

po podání do uvolněného prostoru 
o Podání:  

§ Odbití prsty nebo jednoruč spodem  
§ V počátečních stádiích umožnit odbití prsty z 3 m (platí pouze pro první dvě 

regionální kola, v dalších kolech se bude podávat ze základní čáry). Pro podání 
bude vyrobena nebo namalována křídou lajna o délce 1 metr a bude umístěna 
uvnitř hřiště 0,5 až 1 metr od pravé postranní čáry. 

§ Hráči se pravidelně a postupně točí na podání  
§ Hráč podává maximálně třikrát v řadě. Po třech bodových rozehrách 

podávajícího družstva se podávající družstvo točí na podání, tj. podává další 
hráč.  

§ Při spodním podání není odbití „z ruky“ pokládáno za chybu 
o Sled odbití v průběhu rozehry:  

§ Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně 
§ Při prvním úderu po přeletu míče pře síť může hráč přidat jedno odbití nad 

sebe (toto odbití se nezapočítává do počtu odbití) a následně odbít prsty 
§ Všechna odbití jsou realizována prsty, pouze u prvního kontaktu po přeletu 

míče přes síť lze použít jakýkoliv úder jednoruč 
§ Odbití prsty ve výskoku je povoleno 

• Další pravidla: 
o Dotek sítě a přešlap čáry pod sítí je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu  
o Střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího  
o Oddechové časy (time out) nejsou povoleny  
o Úmyslné zdržování hry je trestáno bodem a ztrátou podání 
o Protože se hraje na dvou sousedních hřištích, které mají společnou jednu boční čáru, je 

třeba s citem posuzovat cizí těleso ve hřišti tak, aby hra byla plynulá, a na druhé straně, 
aby nedošlo k žádnému zranění 
 

 

                                                                                                                                                                                                          
 


