
     VII. REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

      PROPOZICE – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

 
 

 

Sportovní disciplína: Plážový volejbal 

Datum konání: Pátek 27. května 2022 

Místo konání: Sportovní areál Hájek v Náměšti nad Oslavou 

Časový pořad: Prezentace: 8.00 hod. 

 Zahájení turnaje: 8.30 hod. 

 Ukončení turnaje: 13.30 hod. 

Právo účasti:  D3 + H3, M + Ž 

Hlavní rozhodčí: Martin Kabátník 

Počet hráčů:  2, náhradníci nejsou povoleni. 

Sportovní oblečení: Účastníci jsou povinni účastnit se v olympijském tričku zahájení 

soutěže a vyhlášení výsledků.   Doporučujeme v tomto reprezentačním 

tričku absolvovat i vlastní turnaj. 

Sportovní pomůcky účastníka: Nejsou požadovány, doporučujeme sluneční brýle 

Pravidla sportovní soutěže:   

  Systém turnaje určí hlavní rozhodčí podle počtu přihlášených dvojic. 
Zjednodušená pravidla plážového volejbalu ve zkratce 

- utkání se hraje na měkkém písku za každého počasí míčem určeným pro beach volejbal, 

- družstvo tvoří dva hráči, vždy kluk a holka  

- utkání se hrají pouze na jeden set do  patnácti bodů ( může změnit hlavní  rozhodčí – dle počtu přihlášených), 

- strany se střídají po každých dosažených 8 bodech na jedné straně, 

- na podání se hráči v družstvu střídají  po vyhrané ztrátě podání a mají pouze jeden pokus, 

- příjem podání nesmí být hrán obouruč vrchem – prsty, ale pouze čistým odbitím obouruč spodem - bagrem 

- útočný úder musí být zahrán nataženými nebo skrčenými prsty, 

- je-li útočný úder zahrán tak, že míč stoupá, musí bránící hráč použít čistý úder - bagr, vybírat smeč jinak může   

i nečistě a jakoukoli části těla, 

- blok je považován za první dotek, takže po bloku je možno hrát pouze dvakrát, 

- hráč při odehrání míče může překročit pomyslnou čáru pod sítí, ale nesmí při tom překážet soupeři, 

- Jakýkoliv dotek sítě je považován za bod pro soupeře 

 

Občerstvení:  K dispozici šťáva popř. čaj. V areálu je provozováno občerstvení. 

Poznámka: V areálu šatny a uzamykatelné skříňky. 

  

  

HLAVNÍ ROZHODČÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC 


