PRAVIDLA BEACHMINIVOLEJBALU V BARVÁCH 2020 - KP

Žlutý minivolejbal
1.1. Hrací plocha
1.1.1. Rozměry: 4 m x 8 m,
1.1.2. Výška sítě: 1,95 m,
1.1.3. Míč: Gala Beach Smash
1.2. Složení družstva
1.2.1. Družstvo tvoří 2 hráči,
1.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii,
1.3. Uspořádání hry
1.3.1. Zisk bodu:
1.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře,
1.3.1.2. když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
1.3.2. Podání:
1.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně,
1.3.2.2. Hráči se na podání pravidelně střídají,
1.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání. Další podání musí provést spoluhráč,
1.3.2.4. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou.
1.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry:
1.3.3.1. První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván hodem obouruč (spodem nebo
vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy),
1.3.3.2. Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je
hod jednoruč vrchem),
1.3.3.3. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za
chybu,
1.3.3.4. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. výskok
jsou povoleny,
1.3.3.5. Dotek sítě není chybou, neomezuje-li hru soupeře.
1.4. Organizace hry
1.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, neexistuje remíza, v případě nerozhodného
stavu po vypršení časového limitu, se odehraje ještě jedna rozhodující výměna, podání má
tým, který je na řadě nebo v případě rozehrané výměna tým, který tuto výměnu na podání
zahajoval
1.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min.,
1.4.3. Za vítězství v utkání 2 body, za prohru 1 bod, za kontumaci 0 bodů,
1.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy,

Červený minivolejbal
1.1. Hrací plocha
1.1.1. Rozměry: 4 m x 8 m,
1.1.2. Výška sítě: 2,20 m,
1.1.3. Míč: Gala Beach Smash
1.2. Složení družstva
1.2.1. Družstvo tvoří 2 hráči,
1.2.2. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii,
1.3. Uspořádání hry
1.3.1. Zisk bodu:
1.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře,
1.3.1.2. když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
1.3.2. Podání:
1.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně,
1.3.2.2. Hráči se na podání pravidelně střídají,
1.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání. Další podání musí provést spoluhráč,
1.3.2.4. Podání se provádí odbitím jednoruč spodem nebo vrchem nebo odbití míče obouruč
vrchem v postavení za zadní čárou.
1.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry:
1.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem nebo spodem (hra jednou rukou se povazuje za
chybu)
1.3.3.2. Rozehry se musí zúčastnit oba hráči. Míč po přihrávce může být zahrán na druhou
stranu sítě nebo nahrán spoluhráči, který musí odbít míč přes síť,
1.3.3.3. V prvním či druhém kontaktu s míčem může hráč použít meziodbití nad sebe. Tato
možnost není u odbití zahraného na druhou stranu sítě.
1.3.3.4. Odbití prsty ve výskoku přes síť je zakázáno
1.3.3.5. Dotek sítě není chybou, neomezuje-li hru soupeře.
1.4. Organizace hry
1.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, neexistuje remíza, v případě nerozhodného stavu
po vypršení časového limitu, se odehraje ještě jedna rozhodující výměna, podání má tým,
který je na řadě nebo v případě rozehrané výměna tým, který tuto výměnu na podání
zahajoval
1.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min.,
1.4.3. Za vítězství v utkání 2 body, za prohru 1 bod, za kontumaci 0 bodů,
1.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy,

Modrý minivolejbal
1.1. Hrací plocha
1.1.1. Rozměry: 4 m x 12 m,
1.1.2. Výška sítě: 2,15 m
1.1.3. Míč: Gala Beach Smash
1.2. Složení družstva
1.2.1. Družstvo tvoří 2 hráči,
1.2.2. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společných kategoriích,
1.3. Uspořádání hry
1.3.1. Zisk bodu:
1.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře,
1.3.1.2. když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
1.3.2. Podání:
1.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně,
1.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání. Další podání musí provést spoluhráč,
1.3.2.4. Podání se provádí odbitím jednoruč spodem nebo vrchem v postavení za zadní čárou.
1.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry:
1.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem, obouruč spodem (bagrem) nebo jednou rukou.
Míč nesmí být házen nebo chytán,
1.3.3.2. Rozehra může být hrána na 2 nebo 3 doteky. Míč po zpracování může být zahrán na
druhou stranu sítě nebo nahrán jednomu ze spoluhráčů, který musí odbít míč přes síť,
1.3.3.3. Dotek sítě se posuzuje jako v beachvolejbale
1.4. Organizace hry
1.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, neexistuje remíza, v případě nerozhodného stavu
po vypršení časového limitu, se odehraje ještě jedna rozhodující výměna, podání má tým,
který je na řadě nebo v případě rozehrané výměna tým, který tuto výměnu na podání
zahajoval
1.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min.,
1.4.3. Za vítězství v utkání 2 body, za prohru 1 bod, za kontumaci 0 bodů,
1.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy,

Pravidla mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportovišť.

