
 

OR AŠSK ČR Šumperk,  
ZŠ Šumperk, 8. května a  

SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 
 
 

 
 
 
 
 
 

V Šumperku dne 24. 3. 2017 

 
R O Z P I S  

 
soutěže v minivolejbale pro žáky 6. - 7. tříd  

 
Pořadatel: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk 
 
Startují: Hoši a dívky 6. - 7. tříd, roč. nar. 2005 - 2003 a prima a sekunda osmiletých 

gymnázií 
 
Termín OF:   ve středu 26. 4. 2017   

Tělocvična ZŠ Šumperk, 8. května 
 
Prezence:  8:30 hod. 
 
Úhrada:  na náklady vysílající školy 
 
Typ soutěže: C  
 
Startovné:  bez startovného  
 
Podmínka startu: soupiska předložená při prezenci, jednotné dresy. Každý účastník má kartu 

pojištěnce. Družstvo tvoří max. 5 hráčů. 
 
Systém:  podle počtu prezentovaných družstev 
 
Pravidla: hraje se podle Pravidel minivolejbalu – modrá kategorie – viz příloha 1 
 
Postup:  nepostupová soutěž 
 
 
 

Martina Rabušicová, 
Tel.: 731 186 059, e-mail: sport@doris.cz 

mailto:sport@doris.cz


Příloha č. 1 
 

PRAVIDLA 
 

Věkové omezení a pohlaví: 
kat. III. - 6. a 7. třídy - r. 2003 a mladší 

Soutěž se hraje jako otevřená pro všechny typy družstev: chlapci, dívky i smíšená družstva  

 

Počet hráčů: 
Trojice - družstvo tvoří maximálně 5 hráčů (3 hráči + 2 náhradníci) 

 

Rozměry hřiště: 
4,5 x 12 m, rozdělené sítí   

 

Výška sítě:  

205 cm pro dívky a 215 cm pro chlapce, postranní anténky (na obou vzniklých hřištích v rámci jednoho 

klasického volejbalového hřiště), při společné soutěži chlapců a dívek určí výšku pořadatel (doporučeno 

210 cm) 

 

Míč:  

Normální volejbalový míč 260-280g 

 

Trvání:  

Utkání probíhá na dva sety do 10, 15 bodů (systém bude určen dle počtu prezentovaných týmů). 

 

Průběh utkání:  
Zahajovací postavení (forma 3 - 3): 

Přijímající družstvo: dva vzadu, jeden vpředu uprostřed, všichni mohou útočit 

Podávající družstvo: jeden hráč stojí uprostřed pod sítí, druhý vzadu vpravo nebo vlevo, třetí hráč nabíhá 

po podání do uvolněného prostoru 

Podání: Vrchní nebo spodní odbití jednoruč (začátečníkům je povoleno začít odbitím prsty z 6 nebo 4,5 m 

čáry) 

 

Rozehra  

(forma 3 – 3): 

Povinná minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně. Používá se všech herních činností  

Odbití obouruč spodem (bagrem) a blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první 

úder). Je dovoleno odbíjet kteroukoliv částí těla. Míč musí být odbit, nikoliv hozen (nečisté odbití je u 

začátečníků tolerováno) 

 

Další pravidla:  

Dotek sítě je posuzován podle oficiálních pravidel volejbalu. 

_____________________________ 

 


