
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 Černě vyznačený text jsou oficiální pravidla republikových festivalů x Modře vyznačený text jsou doporučující formy 

 Náležitosti:  
o Mohou hrát chlapci, děvčata i smíšená družstva (mimo modrý minivolejbal) 
o Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi 
o Družstvo by mělo nastupovat v jednotných dresech (tričkách) 
o V oficiálních turnajích „Minivolejbalu v barvách“ hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu 
o Pro oficiální republikové turnaje mít soupisku a registrované hráče a hráčky případně je na místě registrovat – cílem 

ČVS mít všechny hráče a hráčky registrované (přenést do krajských kol) 
o ,,Pravidla minivolejbalu v barvách” mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech 

sportoviště 
o Družstvo po organizační stránce vede osoba, která je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.) 
o Utkání rozhoduje osoba znalá „Pravidel minivolejbalu v barvách” 
o Družstvo je povinno mít vlastní míče  
o Hřištěje zřetelně vyznačeno čárou nebo lepicí páskou (v případě technických obtíží nebo potřeby časové úspory je možno použít 

3-4 cm širokou barevnou stuhu, vyznačení křídou nebo plastové kloboučky v rozích hřiště) 

 Hra:  
o Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře 
o Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby 

 
o Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru 
o Hráči se na podání pravidelně střídají 
o Hráč může podávat v jednom postavení pouze dvakrát za sebou 

 
o Střídání se provádí způsobem náhradník za hráče. 
o Střídání probíhá libovolně 
o Střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího 
o Při hře nejsou povoleny oddechové časy 
o Přestávka mezi utkáními je dána pořadatelem 
o Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta musí být dohrána do konce. Pokud 

skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se poslední rozhodující rozehra 
o Hodnocení výsledku utkání: každý vítězný set znamená 1 bod, kontumace -1 bod 

 

Barva Počet 
hráčů 

Ročník  Forma 

Žlutý 2 1.7.2006 a mladší přehazovaná 

Oranžový 2 1.7.2005 a mladší neplynulý 

Červený 2 1.7.2004 a mladší plynulý prstový  

Zelený 3 1.7.2003 a mladší plynulý 

Modrý 3 1.7.2002 a mladší plynulý  

OBECNÁ PRAVIDLA 2014-2015 



Pravidla minivolejbalu byla:  
 připomínkována Programovou konferencí mládeže dne 28.10.2013 

 schválena Radou mládeže ČVS dne 4.12.2013 

 schválena Správní radou ČVS dne 11.12.2013 
 
 
 
 
 

Jakub Lejsek – koordinátor minivolejbalu ČVS 


