
Volejbalový oddíl Vrtule Frýdlant   

pořádá 

Turnaj v minivolejbale 

dvojic pro děti ZŠ 

ve Frýdlantském výběžku 

 
Datum: 20. 6. 2015 

Zahájení: 9:00 

Místo:  Venkovní umělé hřiště při SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387 

  (v případě nepříznivého počasí tělocvična SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387) 

Kategorie: Oranžový minivolejbal (8 – 11 let) 

  Červený minivolejbal (12 – 15 let) 

Startovné: ZDARMA 

S sebou: Věci na převlečení + sportovní boty NA VEN I DO TĚLOCVIČNY 

Nutné poslat přihlášku předem 

 

Přihlášky posílejte do pátku 19. 6. 2015 do 12:00 

 emailem na matej.drechsler@gmail.com nebo 

 telefonicky na číslo 728216672 

V případě jakýchkoliv dotazů pište či volejte 

 matej.drechsler@gmail.com 

 telefonní číslo 728216672 

 

Ukázky jednotlivých kategorií naleznete na stránkách www.youtube.com u uživatele Vrtule Frýdlant: 

Frýdlant, Minivolejbal – Oranžová kategorie 

Frýdlant, Minivolejbal – Červená kategorie 

mailto:matej.drechsler@gmail.com
mailto:matej.drechsler@gmail.com
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VJjvcN55s2o
https://www.youtube.com/watch?v=H_hNBNRctHA


Obecná pravidla: 

 Mohou hrát chlapci, děvčata i smíšená družstva 

 Utkání rozhoduje osoba znalá pravidel minivolejbalu 

 Hřiště bude vyznačeno pomocí plastových kloboučků v rozích hřiště 

 Utkání se hraje na čas, ten bude určen dle počtu přihlášených družstev 

 Systém turnaje bude určen dle počtu přihlášených družstev 

 Rozměr hřiště je 4.5 x 9 m, rozdělené sítí 

 Výška sítě je 2 m, míč zajišťuje pořadatel 

 Právo případné změny pravidel si pořadatel vyhrazuje 

 
Hra: 

 Za každé družstvo nastupují 2 hráči/hráčky (popř. 1 náhradník) 

 Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře 

 Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby 

 Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru 

 Hráči se na podání pravidelně střídají, o prvním podání rozhodne los 

 Případné střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího 

 Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta musí 

být dohrána do konce 

 Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku je povolen 

 Výrazný dotek sítě je považován za chybu 

 
Specifikace Oranžového minivolejbalu: 

 Hrají děti ve věku 8 – 11 let 

 Podání je provedeno formou vhození míče (jednoruč či obouruč) na soupeřovu polovinu 

zpoza základní čáry 

 První kontakt s míčem: míč je chytán a nahráván spoluhráči odbitím prsty po vlastním 

nadhozu 

 Druhý kontakt s míčem: míč je chytán a přehráván přes síť odbitím prsty po vlastním nadhozu 

 Tento sled činností je vyžadován, jiný (např. okamžité přehození) se pokládá za chybu 

Specifikace Červeného minivolejbalu 

 Hrají děti ve věku 12 – 15 let 

 Podání je provedeno formou vrchního odbití obouruč – prsty po vlastním nadhozu nebo 

pomocí odbití jednoruč vrchem či spodem 

 První kontakt s míčem: míč je chycen a nahráván spoluhráči odbitím prsty po vlastním 

nadhozu 

 Druhý kontakt s míčem: míč je okamžitě po nahrávce od spoluhráče odbíjen přes síť do pole 

soupeře, povolen je jakýkoliv způsob (obouruč vrchem - prsty, obouruč spodem - bagr, 

jednoruč vrchem, jednoruč spodem) mimo hození 

 Tento sled činností je vyžadován, jiný (např. okamžité odbití přes síť) se pokládá za chybu 

Informace 

Jakékoliv dotazy na organizaci či pravidla pište na e-mail matej.drechsler@gmail.com nebo volejte na 

telefonní číslo 728216672 (pořadatel Matěj Drechsler). 

mailto:matej.drechsler@gmail.com

