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Malá kopaná 

 
 počet hráčů 3+1 ( popřípadě 2 na střídání )  

 střídání hokejové 

 čas 2x5 minut ( můžeme popřípadě upravit podle počtu týmů ) 

 zákaz skluzu 

 brankář nesmí vyhodit rukou míč za půlku 

 jinak zbytek jsou klasická fotbalová pravidla 

 

Přehazovaná 

 

 Soutěže se hrají obecně na dva vítězné sety do 15 bodů s rozdílem 2 bodů.  

 Vítězem v soutěži se stává družstvo, které v utkáních získalo největší počet bodů. Při 

rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě:  

 vyšší poměr setů  

 vyšší poměr míčů 

 výsledek vzájemných utkání 

 los 

 Hřiště je velké 9 x 18 m, rozdělené uprostřed sítí vysokou 220 cm. 

 Hraje se míčem na volejbal.  

 Z toho 6 hráčů v poli a maximálně 3 náhradníci.  

 Hra se zahajuje podáním (odhozem) z libovolného místa za koncovou čarou. Podání 
musí být uskutečněno do 5 sekund od zapískání rozhodčího. Míč musí proletět 
prostorem nad sítí mezi anténkami a může se sítě dotknout. 

 Blokování podání je zakázáno. Je dovolen způsob podání míče jednoruč, obouruč 
vrchem a spodem, resp. kteroukoli částí těla s výjimkou nohy. Pravidlo neumožňuje 



do míče kopnout. Hráč po uchopení míče nesmí s ním přecházet a musí ho odehrát 
z místa kde míč uchopil a to do 2 vteřin. 

 Jako chyba je hodnocen následný druhý odhoz jedním hráčem. 

 Podle pravidel znamená každá ztráta rozehry bod. Vyhraje-li rozehru družstvo, které 
přijímalo podání, získává bod a výhodu podání. Hráči tohoto družstva postoupí o 
jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček. Set vyhrává to družstvo, které 
jako první získalo 15 bodů s rozdílem nejméně 2 bodů. V případě nerozhodného stavu 
14:14 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu (např. 16:14) 
Zápas se hraje na 2 vítězné sety. Rozhodující třetí set se hraje rovněž do 15 bodů 
s rozdílem nejméně 2 bodů. 

 Dotek hráče sítě nebo anténky rozhodčí odpíská jako chybu. Výjimkou je tzv. 
naražená síť, což je dotek sítě hráče, způsobený nárazem míče letícího od soupeře. 
Další výjimkou je situace, kdy se hráč, který se nepokouší hrát míč, náhodně dotkne 
sítě. 

 Při útočném odhozu je dovoleno přesáhnout rukou za síť za předpokladu, že odhoz 
míče byl proveden na vlastní straně. 

 V průběhu hry je zakázán dotek pole soupeře kteroukoli částí těla přesahující střední 
čáru. 

 V průběhu hry se hráči nesmí provinit proti pravidlům a správnému chování. Rozhodčí 
posuzuje chyby a rozhoduje o trestech. 

 Rozhodčí řídí utkání dle sportovních pravidel. Má právo rozhodovat o všech otázkách 
hry, které nejsou v pravidlech uvedeny. Jeho rozhodnutí v posouzení situace je 
konečné. S kapitány provede losování o podání a poli.  

 

 


