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JuniorBeach Morava v mini beach volejbale U12, U11 
 

Kojetín, 28. května 2017 

POŘADATEL SK Kojetín 2016, z.s., Podvalí 629, Kojetín 

MÍSTO KONÁNÍ areál koupaliště Kojetín 
Závodí 493, 752 01 Kojetín 
GPS: 49.3565383N, 17.3064281E 

KATEGORIE U12 - MINI beach bez chytání-hráči/hráčky narození 1. 7. 2005 a mladší 
U11 - MINI beach s chytáním-hráči/hráčky narození 1. 7. 2007 a mladší 
  

HERNÍ SYSTÉM - herní systém bude stanoven po uzavření přihlášek dle počtu 
přihlášených dvojic 

- hraje se v jednom hracím dnu 
- hraje se dle pravidel mini beach volejbalu 

ČASOVÝ ROZVRH Neděle 28. 5. – hlavní soutěž, začátek v 9:00 hod, prezence od 8:00 hod 
 

PŘIHLÁŠKY volné přihlášky prostřednictvím mailu do pondělí 22. 5. do 20:00 na mail 
Jana Vavrušová: VavrusovaJ@seznam.cz 
Přihlášený hráč mladší 18 let musí předložit řediteli turnaje písemný 
souhlas rodiče (zákonného zástupce) se svou účastí na tomto 
turnaji. 

STARTOVNÉ 100 Kč / dvojice v hlavní soutěži 

CENY Věcné ceny 

OBČERSTVENÍ V areálu koupaliště 

POČET KURTŮ  4 hrací kurty + 1 rozcvičovací prostor 

ŘEDITEL TURNAJE Radek Ptáček, tel. +420 777 116 201, email: radek.ptacek@ptacekps.cz 

POZNÁMKY Utkání ve skupinách se hrají 2 sety do 15-ti bodů, 3. set do 8 bodů, 
dále bude systém určen podle počtu přihlášených  
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PRAVIDLA U12 

počet hráčů: dvojice 

rozměry hřiště: 4 × 10 m (polovina hřiště o 3 m kratší), výška sítě 210 cm 

organizace hry – skupina: 2 sety do 15-ti bodů, 3. set do 8 bodů, dále bude systém určen 

podle počtu přihlášených 

zahájení hry – podání spodem nebo vrchem, jeden hráč může po sobě podávat maximálně 

dvě podání 

příjem podání – prsty nebo bagrem, následuje další jeden nebo dva doteky, příjem nelze hrát 

na první přes 

mezihra – minimálně dva doteky, možnost i třetího doteku 

blokování ve hře dovoleno - není posuzováno jako na první přes 

útočný úder – lob, smeč, kobra, bagr, kaple 

útočný úder prsty je dovolen a není považován za chybu 

PRAVIDLA U11 

počet hráčů: dvojice 

rozměry hřiště: 4 × 9 m, výška sítě 200 cm 

organizace hry - hrajeme na čas, interval dle počtu skupin a družstev (nejčastěji 10-15 minut) 

zahájení hry – podání spodem nebo obouruč vrchem, jeden hráč může po sobě podávat 

maximálně dvě podání 

příjem podání – první míč je chycen a po vlastním nadhozu nahráván obouruč vrchem svému 

spoluhráči, který obouruč vrchem přehrává přes síť nebo příjem podání – první míč je chycen 

a po vlastním nadhozu nahráván obouruč vrchem svému spoluhráči, který obouruč vrchem 

nahrává zpět prvnímu hráči a ten obouruč vrchem přehrává míč do pole soupeře 

mezihra – okamžité přehrání míče na první přes je považováno za chybu, házení míče ve hře 

je chybou, chytání míče kromě prvního míče po podání je chybou 

mezihra – povoleny jsou dva nebo tři doteky, je dovoleno chodit s míčem 

Pravidla mohou být pořadatelem upravena v závislosti na počtu přihlášených družstev. 
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