MINIVOLEJBAL v barvách

MODRÝ MINIVOLEJBAL / trojice
– okresní finále pro žáky 6.-7.tříd základních škol a příslušných ročníků gymnázií.
Termín konání: čtvrtek 6.3. 2014 9.00 hod Klatovy hala ZŠ Čapkova ulice

Kategorie III.

A – hoši, nebo mix 6.-7.tř. ( u mixu 2 hoši na hřišti )
B - dívky 6.-7.tř

V případě menšího počtu přihlášených družstev, sehrají turnaj obě kategorie společně.
Jeden hráč / hráčka nemůže tedy nastoupit v obou kategoriích zároveň.
Termín přihlášení : do 21.2.2014 !!!

Mgr.Stanislav Urban,  604950114, e-mail : standaurban@gmail.com, Masarykova ZŠ, Rohozenská 225,
340 21 Janovice nad Úhlavou

MODRÝ MINIVOLEJBAL / pravidla
1.1. Hrací plocha
1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 12 m/ na jednom volejbalovém hřišti tak vzniknou 2 na minivolejbal
1.1.2. Výška sítě: chlapci, mix 2,15 m, dívky 2,10 m,
1.2. Složení družstva
1.2.1. Družstvo tvoří max. 4 hráči,
1.2.2. Sestavu družstva: tvoří tři hráči / hráčky /na hřišti v postavení - jeden u sítě a dva
v zadní části hřiště a jeden náhradník,
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. Všichni tři 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 v postavení za zadní
čárou, případně odbitím obouruč vrchem z 3m čáry / úprava pro Školní ligu
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 musí být hrána na 2 nebo 3 dotyky, je tedy zakázáno „na první přes“
1.3.3.3. Dotek sítě se posuzuje jako v šestkovém volejbalu.
1.4 Blokování:
1.4.1. Blokování hráče je povoleno. V případě úspěšného bloku platí blok jako úspěšný úder
na „první“ přes. V případě nadražení míče je blok považován za první dotyk.
1.5. Organizace hry
1.5.1. Hraje se na čas 7 minut,
1.5.2. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za
kontumaci 0 bodů,
1.5.3. Při hře nejsou využívány oddechové časy,
1.5.4. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1, střídaný hráč musí odehrát alespoň 3
rozehry,

Veškeré dotazy, informace na kontaktu v zápatí stránky. Nabízím veškerou metodickou
pomoc k nácviku minivolejbalu ve školní Tv, případně i možnost absolvování bezplatné
ukázkové hodiny zaměřené na výuku minivolejbalu s Vašimi žáky na Vaší škole.
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