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VOLEJBAL

Pořadatel: TJ TŽ Třinec – oddíl volejbalu 

Organizátor: Jan Franek
Tel.: 603 437 481 
E-mail: kenarf@centrum.cz 

Místo konání: sportovní hala STaRS

Kategorie: 8.–9.třída 6 chlapců, 6 děvčat
Celkem 12 dětí za školu

Ceny: Vítězové každé kategorie na 1.–3. místě obdrží medaile.

Pravidla: Podstata hry
Hry se účastní čtyři hráči. Hřiště měří na šířku 6 m a na délku 11 m, je rozděleno sítí, jejíž 
vrchní okraj se nachází ve výšce 2,25 m pro chlapce a 2,15 m pro děvčata (je vhodné použit 
anténky). Cílem hry je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči se snaží a svými 
schopnostmi reagují tak, aby se tak nestalo. Hra začíná podáním a protihráči mají tři doty-
ky na to, aby míč vrátili přes síť. Kdo vyhraje rozehru, získává bod a má právo podání. Zadní 
hráč podává do té doby, než soupeřící tým získá bod. Pak nastává rotace hráčů o jeden 
post tak, že podávající hráč je vystřídán svým předním spoluhráčem po pravé ruce. Set 
vyhrává ten tým, který získá 15 bodů. Hraje se na dva sety.

Družstvo
Maximálně 6 hráčů (4 hráči + 1 až 2 náhradníci)

Postavení hráčů na hřišti
Zahajovací postavení přijímajícího družstva: tři vpředu, jeden vzadu.
Zahajovací postavení podávajícího družstva: libovolné
Hráči se točí podle volejbalových pravidel ve směru hodinových ručiček

Podání
Vrchní nebo spodní odbití jednoruč, při spodním podání odbití „z ruky“ není pokládáno za 
chybu.

Sled odbití v průběhu rozehry
Minimálně jedno, maximálně tři odbití na jedné straně. Používá se všech herních činnosti. 
Dotek míče blokem není posuzován jako první úder.

Způsoby odbití
Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla. Míč musí být odbit, nikoliv hozen nebo potažen 
(nečisté odbití je tolerováno)
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Další pravidla
Dotek sítě a přešlap čáry pod sítí je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu
Střídání probíhá mezi rozehrami, s vědomím rozhodčího, jsou povolena pouze 2 střídání 
v jednom setu.

Míč
Normální volejbalový míč (260-280 g, 650-670 mm)

Hodnocení: Výhra 2 body, remíza 1 bod. O celkovém pořadí družstev rozhoduje počet získaných bodů, 
pak větší poměr setů, větší poměr bodů, větší rozdíl bodů.

Systém soutěže: Do 5 družstev jedna skupina – každý s každým, při větším množství dvě skupiny. V případě 
dvou skupin družstva na posledních místech rozehraji utkaní o 5. místo a ze soutěží se roz-
loučí. Družstva na prvních dvou místech vytvoří finálovou skupinu a budou hrát systémem 
každý s každým.
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