
 
 

Změny pravidel beachvolejbalu schválené kongresem FIVB 2014 

(nový text je vyznačen červeně) 
 

Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 
4.5 Zakázané předměty 4.5 Zakázané předměty 

4.5.3 Kompresní podpory (polstrované 

ochrany proti zranění) mohou být 

nošeny na ochranu nebo podporu. 

Ve světových a oficiálních soutěžích 

FIVB kategorie dospělých, musí být 

toto vybavení stejné barvy jako 

odpovídající součást úboru. 

6. ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V 

SETU A V UTKÁNÍ 

6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra 

Rozehra je posloupnost herních akcí 

od okamžiku úderu do míče 

podávajícím hráčem, do okamžiku, 

kdy je míč mimo hru. Dokončená 

rozehra je sled herních akcí, který 

končí přidělením bodu. 

6. ZISK BODU, VÍTĚZSTVÍ V 

SETU A V UTKÁNÍ 

6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra 

Rozehra je posloupnost herních akcí 

od okamžiku úderu do míče 

podávajícím hráčem, do okamžiku, kdy 

je míč mimo hru. Dokončená rozehra 

je sled herních akcí, který končí 

přidělením bodu.  
Toto zahrnuje udělení trestu a ztrátu 

podání z důvodu překročení časového 

limitu pro podání. 

11. HRÁČ U SÍTĚ 

11.3 Dotek sítě 

11.3.1 Dotek sítě hráčem není chybou, 

pokud to nepřekáží ve hře. 

11. HRÁČ U SÍTĚ 

11.3 Dotek sítě 

11.3.1 Dotek sítě hráčem mezi oběma 

anténkami, v průběhu akce hraní míče, 

je chybou. Akce hraní míčem zahrnuje 

(mimo jiné) výskok, úder (nebo pokus) 

a dopad. 

11.4 Chyby hráče u sítě 

11.4.3 Hráč překáží soupeři ve hře tím, 

že (mimo jiné): 

11.4 Chyby hráče u sítě 

11.4.3 Hráč překáží ve hře tím, že 

(mimo jiné): 



- se dotkne pásky na horním okraji sítě 

nebo horních 80 cm anténky nad sítí 

během akce související s hraním míče 

nebo 

- současně s hraním míče využije síť 

jako podporu nebo 

- dotekem sítě si vytvoří výhodu nad 

soupeřem nebo 

- provede akci, která brání 

oprávněnému pokusu soupeře hrát 

míč. 

- dotkne se sítě mezi anténkami nebo 
anténky v průběhu jeho/její akce hraní 
míčem 
- použije síť mezi anténkami jako 
podporu nebo jako pomoc ke 
stabilizaci 
- dotekem sítě si vytvoří neférovou 

výhodu nad soupeřem nebo 

- provede akci, která brání 

oprávněnému pokusu soupeře hrát míč 

nebo 

- držení/chytání se sítě. 
Hráči v blízkosti hraného míče, nebo 
kteří se ho snaží zahrát, jsou 
považováni jako součást akce hraní 
míče, i kdyby nedošlo ke kontaktu s 
míčem. Avšak dotek sítě vně anténky 
není považován za chybu (s vyjímkou 
pravidla 9.1.3) 

21. SBOR ROZHODČÍCH A 

PROCEDURY 

21.2 Procedury 

21.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním 

rozhodčím, signalizuje v pořadí: 

a) družstvo, které bude podávat; 

b) podstatu chyby; 

c) chybujícího hráče (je-li to 

nezbytné). 

Druhý rozhodčí následuje opakováním 

oficiálních znamení paží prvního 

rozhodčího. 

21. SBOR ROZHODČÍCH A 

PROCEDURY 

21.2 Procedury 

21.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním 

rozhodčím, signalizuje v pořadí: 

a) družstvo, které bude podávat; 

b) podstatu chyby; 

c) chybujícího hráče (je-li to nezbytné). 

 

21.2.3.3 V případě oboustranné chyby 

signalizují oba rozhodčí v pořadí: 

a) podstatu chyby, 

b) chybujícího hráče (je-li to 

nezbytné), 

c) družstvo, které bude podávat, v 

závislosti na rozhodnutí prvního 

rozhodčího. 

21.2.3.3 V případě oboustranné chyby 

signalizují oba rozhodčí v pořadí: 

a) podstatu chyby, 

b) chybujícího hráče (je-li to nezbytné), 

Družstvo, které bude podávat určí 1. 

rozhodčí. 

 


