SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ FEDERÁCIA

PRAVIDLÁ
v prehadzovanej trojíc - MIX

Úvod
Súťaž v prehadzovanej trojíc je hra určená pre chlapcov a dievčatá 1. stupňa základných škôl SR.
ČLÁNOK 1
1. Veková kategória
1.1

hrajú žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ určenej vekovej kategórie
ČLÁNOK 2

2. Družstvo
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Družstvo tvoria hráči a tréneri, ktorí sú uvedení na súpiske,
družstvo je zložené z chlapcov a dievčat – MIX,
max. počet hráčov v družstve je 6 - mix chlapci aj dievčatá
hrajú traja hráči zmiešaného družstva
podmienkou je vždy jedno dievča alebo jeden chlapec na ihrisku
súťaže sa môžu zúčastniť iba hráči a hráčky určenej vekovej kategórie,
družstvo vedie tréner (učiteľ), družstvo má svojho kapitána,
ak v jednom družstve počas stretnutia klesne počet hráčov na ihrisku pod troch
hráčov, družstvo sa stáva neúplným a nemôže pokračovať v stretnutí. Jeho súperovi sa
v zápise dopíšu body a sety, ktoré mu chýbajú na dosiahnutie víťazstva v danom stretnutí.
2.9
hráči hrajú v jednotnej farebnej výstroji, pozostávajúcej z dresu - trička a trenírok
2.10 povinnosťou hráča je mať obuté ponožky a zaviazanú športovú obuv. Tieto časti
športovej výstroje nemusia byť vzorovo a farebne jednotné
2.11 hráči môžu hrať s dioptrickými okuliarmi, resp. šošovkami na základe písomného prehlásenia
rodičov o tom, že takýto hráč nastupuje na vlastnú zodpovednosť
2.12 je zakázané nosiť v hre predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie hráčovi a ostatným
účastníkom hry. To znamená : veľké náušnice, prstene, retiazky na rukách a krku, hodinky a
pod.
ČLÁNOK 3
3. Ihrisko
3.1
Celé ihrisko je obdĺžnik o rozmeroch 9x6m, sieťou je rozdelené na dve rovnaké polovice, čím
vzniknú dve hracie polovice ihriska o rozmeroch 4,5x6m (dĺžka 4,5m a šírka 6m pre jedno
družstvo)
3.2
stredová čiara musí byť vyznačená aspoň dočasne kriedou alebo nalepená lepiacou páskou,
3.4
čiary sú svetlej farby, kontrastne voči podkladovej farbe podlahy a ostatných čiar,
3.5
hrací povrch musí byť bezpečný a takého vyhotovenia, aby bolo možné jasne rozoznať čiary
ihriska
ČLÁNOK 4
4. Sieť
4.1
výška siete je 200 cm
4.2
výška siete je vo všetkých miestach rovnaká, povolená tolerancia je +, - 2 cm
4.3
sieť je 100 cm vysoká a má štvorcové oká rozmeru 10x10 cm
ČLÁNOK 5
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5. Lopty
5.1

hracie lopty – všetky druhy volejbalových lôpt okrem odľahčených lôpt
ČLÁNOK 6

6. Hra s loptou
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

hrá sa podľa platných pravidiel prehadzovanej na tri s tým, že body sa získavajú obdobným
spôsobom ako pri volejbale
úvod hry je vždy zahájený prehodením lopty spoza zadnej čiary ihriska zo strany A na stranu B
ihriska
Po hodení lopty zo strany A na stranu B ihriska sa lopta môže vrátiť na stranu A zo strany B
najskôr druhým maximálne tretím odbitím. (Nie prvým.)
každý dopad lopty na hraciu plochu predstavuje bod pre súpera
akýkoľvek dotyk lopty so zemou je to chyba a bod získava súper
loptu nie je dovolené odbíjať
blokovanie súperovho podania je zakázané
pri bloku je dovolené hráčovi dotknúť sa lopty v priestore súpera nad sieťou s podmienkou,
že hráč nebude prekážať súperovi pred alebo počas jeho hodu
chybou je ak sa blokujúci hráč dotkne lopty v súperovom priestore pred útočným hodom,
blokujúce družstvo má právo na tri ďalšie odbitia, do ktorých sa blok nezapočítava,
prvé chytenie lopty po bloku môže vykonať ktorýkoľvek hráč, teda i hráč, ktorý sa dotkol
lopty pri bloku
chytať loptu je možné ľubovoľným spôsobom, nie však nohou
prvá lopta v obrane môže byť aj dvojitý dotyk, druhá nahrávka a prípadný tretí útočný hod
musia byť zrealizované bez dvojdotyku
pri prihrávaní môže hráč urobiť maximálne tri kroky
pohyb na ihrisku je možný bez lopty, s loptou je pohyb zakázaný resp. obmedzený na
3 kroky
družstvo môže uskutočniť maximálne štyri dotyky s loptou, vrátane bloku (blok sa ráta ako
prvá nahrávka)
po získaní bodu družstvom, ktoré nezačínalo rozohru sa vždy otočia o jedno postavenie
ČLÁNOK 7

7. Priebeh a výsledok stretnutia
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

pred začiatkom stretnutia sa celé družstvo postaví na zadnú čiaru ihriska a
pozdraví súpera
pokyn na pozdrav dáva kapitán družstva, ktorý po pozdrave podíde k rozhodcovi, kde
spolu s kapitánom súpera vykonajú žrebovanie o podanie, prihrávku, resp. výber strany
ihriska
samotná hra sa začína vhodením lopty do hry družstvom, ktoré si toto právo
vyžrebovalo
po podaní zostáva lopta v hre, pokým rozhodca nepreruší hru z dôvodu porušeniu
pravidiel
každé družstvo má právo na dva oddychové časy počas jedného setu
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7.6
7.7
7.8
7.9

7.10
7.11

7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

7.17

oddychový čas je v trvaní 30 sekúnd
zápas sa hrá na dva vyhrané sety
družstvo začína na strane, ktorú si vyžrebuje, druhé družstvo na opačnej strane,
družstvá si po každom sete strany vymenia na pokyn rozhodcu
prvý a druhý set sa hrá do 15 bodov. Víťazstvo v sete získava družstvo, ktoré získa
ako prvé 15. bod, avšak za podmienky rozdielu dvoch bodov (15:13). Ak táto podmienka nie
je splnená, pokračuje sa ďalej v hre až do stavu 17. bodu. Pri prvom a druhom sete za stavu
17:17 rozhoduje o víťazovi setu zisk 18. bodu. Set je teda ukončený za stavu 18:17
v prípade stavu 1:1 na sety, sa hrá tretí rozhodujúci set do 10
víťazstvo v treťom sete a v zápase získava družstvo, ktoré získa ako prvé 10. bod pri
dodržaní podmienky rozdielu dvoch bodov, to znamená 10:8, v treťom sete za stavu 12:12
rozhoduje o víťazovi setu a zápasu zisk 13. bodu
v treťom sete si družstvá menia strany, ak jeden zo súperov ako prvý dosiahne počet
5 bodov,
Po ukončení stretnutia nastúpi celé družstvo na základnú čiaru ihriska, pozdraví
Súpera
Celé družstvo sa po pozdravení presunie ku sieti, kde kapitáni podajú ruku rozhodcovi
stretnutia, po tomto akte si hráči obidvoch družstiev podajú ruky
Kapitáni na znak súhlasu s výsledkom stretnutia podpíšu zápis o stretnutí
ak po výzve rozhodcom družstvo odmietne nastúpiť do stretnutia, považuje sa za
neprítomné, stretnutie prehráva 0:2, so skóre 0:30, víťazstvo je v takomto pomere priznané
súperovi, neprítomné družstvo nezískava žiaden bod
na zápise zo stretnutia musí byť zaznamenané aj miesto stretnutia, čas a dátum a kolo
ČLÁNOK 8

8. Striedania
8.1
každé družstvo má neobmedzený počet striedaní
8.2
medzi dvomi rozohrávkami môže tréner vystriedať jedného alebo aj troch hráčov
súčasne
8.3
zranený hráč, ktorý nemôže pokračovať v hre, musí byť riadne vystriedaný, takto
vystriedaný zranený hráč potom už nemôže v stretnutí nastúpiť
8.4
striedanie musí byť vykonané bez zdržiavania hry, striedajúci hráč musí byť
pripravený na striedanie
8.5
ohlásenie striedania, alebo oddychového času, vykonáva tréner družstva
ČLÁNOK 9
9. Ostatné
9.1
po ukončení príslušného zápasu (turnaja) je povinný usporiadateľ výsledok stretnutia
zaslať ihneď e-mailom riadiacej zložke
9.2
originál zápisu stretnutia zašle usporiadateľ poštou riadiacej zložke v prvý pracovný
deň po skončení zápasu (turnaja) pokiaľ to nebolo stanovené inak

Výklad pravidiel podáva úsek mládeže SVF prostredníctvom hlavného koordinátora školských súťaží.
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