PRAVIDLA BAREVNÉHO
MINIVOLEJBALU
ŽLUTÝ = přehazovaná
1. Věková kategorie:
o 1. – 3. třída
o 6 – 8 let
2. Servis:
o vhozením míče - jakýmkoliv způsobem
o možno vkročit do hřiště
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 2 – 2, přehazovaná
o První kontakt = míč je chytán a nahráván hodem ke spoluhráči
o Druhý kontakt = míč je chytán a přehazován přes síť
4. Chyby:
o vhození míče do sítě
o vhození míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis)
o spadnutí míče
o běhání s míčem
5. Ostatní:
o Při současném chycení míče oběma hráči je možno udělat přihrávku nebo
rovnou hrát míč přes síť
o Neřeší se přešlapy pod sítí ani doteky sítě pokud to neomezí soupeře
o Velikost hřiště 3m na 4,5m
o Výška sítě 195 cm

ORANŽOVÝ = přerušovaný volejbal
1. Věková kategorie:
o 2. – 4. třída
o 7 – 9 let
2. Servis:
o vhozením míče jednoruč
o vrchní odbití prsty
 možno vkročit do hřiště (max na 3m čáru)
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 2 – 2, přerušovaný minivolejbal
o První kontakt = míč je chytán a po vlastním nadhozu odehráván prsty ke
spoluhráči
o Druhý kontakt
 míč je chytán a po vlastním nadhozu odbíjen prsty přes síť
 míč je odehrán rovnou bez chycení přes síť
4. Chyby:
o Vhození/odbití míče do sítě
o Vhození/odbití míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis)
o spadnutí míče
o běhání s míčem
o přihrávka hodem
5. Ostatní:
o Při současném chycení míče oběma hráči je možno udělat přihrávku nebo
rovnou hrát míč přes síť
o Neřeší se přešlapy pod sítí ani doteky sítě pokud to neomezí soupeře
o Velikost hřiště 4,5m na 4,5m
o Výška sítě 195 cm

ORANŽOVOČERVENÝ = ztížený přerušovaný volejbal
1. Věková kategorie:
o 4. – 6. třída
2. Servis:
o vrchní odbití prsty
 možno vkročit do hřiště (max na 3m čáru)
o spodní nebo vrchní servis
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 2 – 2, ztížený přerušovaný minivolejbal
o První kontakt = míč je chytán a po vlastním nadhozu odehráván prsty ke
spoluhráči
o Druhý kontakt
 míč je odehrán rovnou bez chycení přes síť
4. Chyby:
o Odbití míče do sítě
o Odbití míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis)
o spadnutí míče
o běhání s míčem
o přihrávka hodem
o servis hodem
o chycení míče při druhém kontaktu
5. Ostatní:
o Při současném chycení míče oběma hráči je nutné udělat přihrávku ke
spoluhráči
o Neřeší se přešlapy pod sítí ani doteky sítě pokud to neomezí soupeře
o Velikost hřiště 4,5m na 4,5m
o Výška sítě 195 cm

ČERVENÝ = minivolejbal dvojic
1. Věková kategorie:
o 3. – 5. třída
o 8 – 10 let
2. Servis:
o vrchní odbití prsty
 možno vkročit do hřiště (max na 3m čáru)
o spodní nebo vrchní servis bez výskoku
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 2 – 2, minivolejbal dvojic
o První kontakt = odehrání míče vrchním odbitím (prsty) na spoluhráče
 S kontrolkou = jedno mezi odbití nad sebe
 Bez kontrolky
o Druhý kontakt
 Odbití míče prsty
 S kontrolkou na spoluhráče
 Bez kontrolky přes síť
 Bez kontrolky na spoluhráče
o Třetí/poslední kontakt
 odbití vrchním odbitím bez kontrolky přes síť
 lob ze země
4. Chyby:
o Odbití míče do sítě
o Odbití míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis)
o spadnutí míče
o chycení míče
o servis hodem
o bagr
o jednoručka spodem v době rozehry
o smeč
o blok
5. Ostatní:
o Neřeší se přešlapy pod sítí ani doteky sítě pokud to neomezí soupeře
o Velikost hřiště 4,5m na 4,5m
o Výška sítě 220 cm

ZELENÝ = minivolejbal trojic
1. Věková kategorie:
o 4. – 6. třída
o 9 – 11 let
2. Servis:
o vrchní odbití prsty
 možno vkročit do hřiště (max na 4,5m čáru)
o spodní nebo vrchní servis bez výskoku
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 3 – 3, minivolejbal trojic
o První kontakt
 Vrchní odbití (bez kontrolky = mezi odbití) na spoluhráče
 Spodní odbití = bagr na spoluhráče
o Druhý kontakt
 Odbití míče prsty na spoluhráče nebo přes síť
 Odbití míče jednoruč lobem přes síť
o Třetí/poslední kontakt
 Odehrání vrchním odbitím bez kontrolky přes síť
 Odbití míče jednoruč lobem přes síť
4. Chyby:
o Odbití míče do sítě
o Odbití míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis a blok)
o spadnutí míče
o chycení míče
o servis hodem
o bagr při druhém nebo třetím kontaktu
o smeč
o dotek sítě
o přešlap čáry pod sítí
5. Ostatní:
o Blok povolen (dotek míče blokem není posuzován jako chyba prvního úderu)
o Velikost hřiště 6m na 4,5m
o Výška sítě 220 cm

MODRÝ = minivolejbal trojic
1. Věková kategorie:
o 5. – 7. třída
o 10 – 12 let
2. Servis:
o vrchní odbití prsty
 možno vkročit do hřiště (max na 4,5m čáru)
o spodní nebo vrchní servis
o při sérii se hráči střídají po dvou servisech
3. Rozehra:
o Forma hry = 3 – 3, minivolejbal trojic
o Používá se všech herních činností
4. Chyby:
o Odbití míče do sítě
o Odbití míče do autu
o první úder přes síť (neplatí pro servis a blok)
o spadnutí míče
o chycení míče
o servis hodem
o dotek sítě
o přešlap čáry pod sítí
5. Ostatní:
o Výška sítě
 Dívky 205 cm
 Chlapci 215 cm
o Rozdělení na dívčí a chlapeckou kategorii
o Velikost hřiště 6m na 4,5m



Pořadatel má právo dle aktuální potřeby upravit jednotlivá pravidla. Jeho povinností je informovat o
změnách příchozí týmy.

