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A. Obecná pravidla:

1. Tento  dokument  upravuje  pravidla  vybíjené  v  Orlu,  dle  těchto  pravidel  se  hrají 
ústřední turnaje Orla ve vybíjené.

2. Je  vhodné,  aby  dle  těchto  pravidel  (s  případnými  nutnými  úpravami),  probíhaly 
soutěže i na nižších než ústředních úrovních 

3. V případě nutnosti je možné upravit pravidla v propozicích příslušné akce nebo přímo 
na místě ředitelem turnaje. 

4. Z těchto pravidel může být vyhotoven stručný výtah, který musí být uveřejněn v místě 
konání turnaje.

B. Soutěžní pravidla a kategorie:

1. Kategorie: 
Ústřední soutěže Orla se konají v těchto kategoriích: 
- mladší žactvo -  11 let a mladší 
- žáci -  14 let a mladší 
- žákyně -  14 let a mladší 
Při posuzování věku je rozhodující věk, kterého účastník dosáhne v probíhajícím roce. 
2. Hodnocení: 

1. O systému hry v turnaji rozhoduje hlavní rozhodčí. 
2. Vítězné družstvo obdrží 2 body. Poražené mužstvo 0 bodů. 
3. V tabulkách rozhoduje: 

1. Počet bodů
2. Vzájemný zápas, resp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných týmů (pak 

pro tuto tabulku platí opět stejná pravidla jako pro tabulku celé skupiny).
3. Počet vybitých hráčů ve všech zápasech. 

C. Pravidla:

Hřiště

• Hraje se hřišti volejbalovém (dva čtverce 9x9m)

Míč



• Hraje se míčem na vybíjenou.

Hráči

• Družstvo tvoří 6 hráčů + 1 kapitán = 7 hráčů a maximálně dva náhradníci.

• Každé družstvo má svého kapitána, který je jako jediný oprávněn hovořit s rozhodčím. 

• Výměna hráčů je možná po ukončení poločasu. V průběhu poločasu je povolena jen v 
případě zranění. 

• Hráči mají jednotný dres. 

Trvání hry

• Utkání trvá 2 x 7 minut.

• Po poločase je přestávka trvající maximálně 3 minuty. 

• Po poločase si družstva vymění strany. 

• Každá hra začíná s plným počtem hráčů.

• Je-li některé družstvo vybité před ukončením časového limitu, zaznamená se čas. 

Bodování

• Výsledek hry je  dán celkovým počtem vybitých hráčů z  obou poločasů.  Vítězí  to 
družstvo, které v hrací ploše vybije větší počet soupeřů, případně všechny soupeře už 
před kratším časovým limitem. 

• Nenastoupí-li některé družstvo úplné, počítají se chybějící hráči do počtu vybitých. 

• Pokud je stav nerozhodný, po tříminutové přestávce pokračuje utkání 2 x 3,5 minuty s 
výměnou stran. O míč se losuje. Je-li výsledek opět nerozhodný, družstva losují o míč. 
V tomto prodloužení vyhrává družstvo, které vybije prvního protihráče ("náhlá smrt"). 

• Další možností je ukončení zápasu remízou, v tomto případě dostávají obě družstva 1 
bod. 

Zahájení hry

• Kapitáni obou družstev losují. Kdo vyhraje los, získává míč, soupeř si volí stranu. 

• Hra začíná tak, že kapitán družstva které vyhrálo, jej podá svému družstvu z místa vně 
hřiště u rozhodčího. Rozhodčí zkontroluje zda jsou všichni hráči připraveni v hřišti i v 
zázemí a dává pokyn k zahájení hry píšťalkou. 

• Vždy po vybití hráče smí družstvo zahájit hru až po signálu rozhodčího k zahájení hry. 
Před druhým poločasem si družstva vymění strany a míč dostává družstvo, které před 
utkáním prohrálo los. 



Postavení hráčů

• Každé družstvo obsadí své pole a volně se v něm rozestaví. Do zázemí za soupeřovým 
polem jde kapitán. 

Průběh hry

• Vybíjet se může až po třech základních přehozeních, aniž se míč dotkne země, aniž 
míč zachytí nebo tečuje soupeř.

• Vybíjet mohou všichni hráči v poli i v zadním zázemí, pokud míč chytí přihrávaný 
kterýmkoli  spoluhráčem,  rozehraný  soupeřem  nebo  odražený  od  spoluhráče  či 
soupeře. Míč se nesmí dotknout země. Kdo míč zvedl nebo chytil odražený od země, 
nemá nabito a musí míč přihrát dalšímu spoluhráči, aby bylo možné vybíjet. 

• Hráč je vybit, je-li přímo zasažen míčem hozeným soupeřem. Nemůže být vyřazen ze 
hry (vybit) míčem odraženým od země nebo od jiného hráče (je vybit pouze první 
hráč). 

• Chytí-li kterýkoliv hráč (spoluhráč i protihráč) míč odražený od hráče, zachrání jej od 
vybití a může sám ihned vybíjet (má nabito). 

• Chytí-li hráč míč vystřelený soupeřem a pustí jej,  je rovněž vybit.  Po vybití hráče 
rozhodčí zapísknutím přeruší hru. 

• Vybitý hráč odchází co nejrychleji a nejkratší cestou mimo soupeřovo území do svého 
postranního nebo zadního zámezí. 

• Hra pokračuje na pokyn rozhodčího (písknutí) míčem z pole. Míč má to družstvo, 
jehož hráč byl vybit. Míč není nabitý (to platí i pro kapitána). 

• Z postranního zámezí je možná pouze přihrávka (do pole i zázemí), nelze však vybíjet 
ani nabíjet. 

• Pokud jsou všichni hráči v poli vybití, nastupuje do pole kapitán. Tento hráč má pouze 
jeden život. První ránu nemá nabitou. 

• Jakýkoliv dotyk čáry, která vymezuje hřiště je hodnocen jako přešlap a družstvo je 
potrestáno ztrátou míče. 

• Pokud hráč uhne před hozeným míčem a dopustí se přešlapu nebo se dotkne čáry či 
zámezí rukou, je považován za vybitého. Pokud hráč chytí hozený míč, ale přešlápne 
nebo se dotkne mimo hřiště, je potrestán ztrátou míče. 

Chyby ve hře

• V poli je možno udělat maximálně tři kroky s míčem, více kroků je chyba – ztráta 
míče.

• Hráč nesmí držet míč déle než pět sekund, jinak ztrácí míč. 



• Ve vlastním poli i v zámezí je dovoleno přihrávat míč nejvýš dvakrát. Třetí přihrávka 
už musí jít přes soupeřovo pole nebo musí být míč hozen na soupeře (hráč musí bít). 
Pokud  je  přihrávek  víc,  družstvo  ztrácí  míč.  Tečování  míče  se  za  přihrávku 
nepovažuje. 

• Přešlápne-li  hráč  pomezí  nebo půlící  čáru  nebo dotkne-li  se  kteroukoliv  částí  těla 
soupeřova území (i rukou), ztrácí jeho družstvo míč. 

• Vybírání  ležícího  míče  ze  soupeřova  pole  či  zázemí  nebo  vyrážení  míče  z  rukou 
protihráče se trestá ztrátou míče. Míč ve vzduchu náleží tomu, kdo jej chytí.

• Odchází-li vybitý hráč z pole a vstoupí-li do pole soupeře, ztrácí jeho družstvo míč. 

• Neukáznění hráči jsou po třech napomenutích vyloučeni do konce zápasu, za hrubá 
provinění mohou být vyloučeni ihned. 

• Zdržování  hry  se  trestá  ztrátou  míče.  Jde  zejména  o  úmyslné  pomalé  střídání  a 
odcházení hráčů z pole po vybití, zbytečně dlouhé přehazování míše mezi kapitánem a 
hráči v poli. 

Rozhodčí

• Rozhodčí stojí na půlící čáře vně hřiště. Jeho úkolem je provést s kapitány losování, 
zahájit, přerušovat a ukončit hru. 

• Kontroluje  vybití  hráčů,  odchod vybitých hráčů,  počet  přihrávek, přešlapy a každé 
další porušení pravidel. 

• Při ošetřování zraněného hráče nebo delší diskusi s kapitánem zastavuje čas. 

• Pomocný rozhodčí měří čas, zapisuje průběh hry (počet vybitých hráčů, napomenutí, 
vyloučení a dle situace pomáhá hlavnímu rozhodčímu).
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