
           ROZLOUČENÍ     S  LÉTEM  

 

1.9.2018 od 9.00 hodin na víceúčelovém hřišti  

pořádá obec Janov tradiční sportovní hry SOČŠ 

Prezentace sportovců  9:00 – 9:15 hod. u hřiště (čp. 190 – budova bývalého úřadu) 

 

Začátek 9:30 hod. 

Předpokládaný čas ukončení 14:00 hod. 

 

Kategorie :  

Malá kopaná chlapci I.kategorie 6-11 let,  II.kategorie 12-17 let   5+1 
hráčů 

Vybíjená dívky I.kategorie 6-11 let,  II.kategorie 12-17let   6 hráček 

Stolní tenis : pouze děti, které nesoutěží v kopané a vybíjené 

Po celou dobu her bude pro děti připraven dostatek tekutin a 

občerstvení. 

Rovněž diváci budou mít možnost zakoupit nápoje a občerstvení. 

Prosím o nahlášení počtu družstev do 14.8.2015 na e-mail nebo na 
tel.778 433 856  Případné dotazy volejte na udané tel.číslo. 

        Po vyhlášení výsledků společné opékání vuřtů ........  
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  Základní pravidla 

    vybíjené 

1. Každé družstvo má 5 hráčů + 1 náhradník (4 hráči v poli 1 
kapitán)po domluvě s ostatními družstvy se může hrát 5+1 kapitán) 

2. Hrací hřiště odpovídá hřišti na volejbal 
3. Hraje se 10 minut nebo do vybití jednoho družstva 
4. Nabití: Hráči v poli si musí bez přerušení 3x přehodit s kapitánem a 

pak už jen 1x na nabití.(poprvé 4x přihrát s kapitánem) pak už si na 
nabití nahrávají s kapitánem jen 1x bez dotyku míče o zem, zeď. 

5. Ztráta míče: když hráč v poli kde je více jak 2 hráči udělá kroky,(při 
více hráčích si hráči v poli přihrávají- jejich přihrávky v poli nejsou 
přihrávky pro nabití) při mluvení sprostých slov, přešlap, špatné 
odejetí ze hry přes soupeřův prostor(po vybití se odchází přes 
středový kříž u kterého stojí rozhodčí. Hru vždy začíná rozhodčí.  

6. Vybití: Hráč je vybit po střele nabitého míče protihráče, ( míč se od 
hráče musí dotknout země) hráč je vybit pokud udělá při jeho 
vybíjení přešlap. (pokud protihráč bije po hráči a ten udělá přešlap 
je vybit) pokud se stane že protihráč trefí více hráčů je vybit pouze 
ten od kterého se míč dotkne země 

7. Nevybití: pokud se nabité přihrávky jednoho družstva dotkne 
protihráč a hráč či kapitán to chytí, hráč v poli který se dotkl míče 
není vybit(stává se to při blokování přihrávek)  

8. Všichni hráči mají jeden život, kapitán nastupuje až po vybití všech 
svých hráčů v poli a má taky jeden život. První ránu má kapitán 
nabitou( pokud je družstvo slabší a do nástupu kapitána si 3x bez 
přerušení nepřehodí nástupem kapitána už stačí pouze 1x na nabití) 

9. Při sporných případech kdy hráč nebo hráči udělají více chyb 
posuzuje to vždy hlavní rozhodčí 
 
Dotazy pište na email: lencikcvocik@seznam.cz 

 



 

 


