I. ROČNÍK TURNAJE V ŽENSKÉM VOLEJBALE
Srdečně Vás zveme na I. ročník turnaje v amatérském ženském volejbale.
Turnaj se uskuteční na víceúčelovém hřišti u základní školy ve Smidarech,
dne 31. srpna 2012 od 14,00 hod.
Program:
13,30 registrace týmů
14,00 zahájení turnaje
vyhlášení vítězů
občerstvení, přátelské posezení

Podmínky účasti:







hráčky nejsou profesionálky
sálová obuv
zápisné 500,- Kč za tým (hradí se na místě)
jednotlivé týmy jsou zastoupeny pouze ženami (možná kontrola)
týmy se přihlásí do 30. července 2012 na adresu: bitnerova@spolecnacidlina.cz
přihlášky jsou závazné

Partneři

Pravidla
Na každé straně sítě hraje jedno mužstvo, které se skládá z šesti hráčů, v rozestavení tři
vpředu a tři vzadu. Na začátku hry si kapitáni obou mužstev vylosují právo na první podání či
volbu strany hřiště. Poté jedno z mužstev zahájí hru podáním (servisem). Ten z hráčů
podávajícího mužstva, který na hřišti stojí vpravo vzadu, si s míčem stoupne za koncovou
čáru, nadhodí si míč a úderem ruky či paže ho pošle přes síť na soupeřovu stranu hřiště. Tím
je míč ve hře.
Protější mužstvo musí míči zabránit v dotyku se zemí a snaží se ho odehrát zpět přes síť. Při
tom se ovšem smí míče dotknout maximálně třikrát, přičemž se žádný hráč nesmí míče
dotknout dvakrát po sobě. Pokud se mužstvu podaří bez chyby odehrát míč přes síť, bude se
o totéž snažit soupeř. Tato jedna rozehra pokračuje do doby, než míč spadne na zem nebo
některé mužstvo neučiní jinou chybu (viz níže).
To mužstvo, které v rozehře nechybovalo, dostane po jejím skončení jeden bod. Pokud je
tímto mužstvem to mužstvo, které rozehru zahajovalo podáním, podává opět stejný hráč.
Pokud rozehru podávající mužstvo prohrálo, bude podávat soupeřící mužstvo, ovšem před
zahájením hry toto mužstvo postoupí o jedno postavení ve směru hodinových ručiček:
původně podávající hráč se z pravé zadní pozice posune na zadní střední, hráč ze zadní
střední se posune na zadní levou atd. Podávat tedy bude hráč, který v předešlé rozehře byl
na pozici přední pravý.
Hra se hraje na 1 set. Jakmile jedno mužstvo dosáhne 25 bodů, vítězí. V první kole se rozpis
(kdo s kým) bude losovat. Poté budou vítězná družstva krát každý s každým – body za každé
utkání se sčítají.
Chyby
Rozehra končí ve chvíli, kdy jedno z mužstev udělá chybu a nepodaří se mu tedy míč správně
předat soupeři. Touto chybou mohou být následující situace:







Míč se dotkne země nebo nějakého předmětu mimo hřiště, popř. osoby mimo hru.
Míč podletí pod sítí.
Míč přeletí síť mimo prostor přeletu vymezený anténkami
Hráči mužstva se před odehráním soupeře počtvrté dotknou míče.
Jeden hráč se dotkne míče dvakrát po sobě.
Hráč míč chytí nebo hodí (drží/dotýká se ho příliš dlouho).

Vše ostatní je dovolena a záleží na rozhodnutí rozhodčího.

„Hrajeme pro radost a fair play“

