
 

 

 

 
 
 

4. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené  
o Putovní pohár RADAMBUKu Tábor 24.3.2018 

  
Místo konání: ZŠ Zborovská - u Zimního stadionu , Tábor 
Prezentace: 8 30 hod. 
 
Pro účastníky ze vzdálenějších míst možnost přespání ve třídách bohužel jiné školy na druhé 
straně města. (Z nádraží na přespání a z něj na turnaj nutno použít MHD).  
S sebou spacák + karimatka. Příjezd v pátek do 22 00 hod. 

Oběd: 24.3.2018 zajištěn, pití a občerstvení 
možno zakoupit po celou dobu turnaje. 
 
Vybavení družstva:  Volejbalový míč, pokud 
možno stejná trička (dresy), 
seznam všech účastníků: adresa, datum 
narození, nejlépe elektronicky. 
 
Vybavení jednotlivce: čistá sportovní obuv 
do haly (nesmí zanechávat šmouhy), 
průkazka zdrav. pojišťovny. 

Poplatek za každého účastníka (i realizační team): 80,- Kč 
 
Cesta MHD z nádraží bus/vlak:   
Bus  č.11, č.13, č.16, směr Klokoty točna, zastávka Nemocnice    

č. 17 zastávka Zimní stadion (4. zastávka od nádraží) 
Jízdenky: dospělí 12,-Kč, děti do 15ti let 7,- Kč  
Vystoupíte z autobusu, otočíte se proti směru jízdy, dojdete ke křižovatce. Uděláte vlevo v bok (stále jste na 
téže straně křižovatky), vpravo přes silnici budete mít park. Projdete kolem obchodního domu Billa, Na rohu s 
pátou ulicí (Zborovského) uvidíte vlevo přes křižovatku žlutou budovu 5.ZŠ (typická sídlištní jedno patrová škola 
postavená za minulého režimu). Půjdete rovně, po cca 50ti metrech vlevo podél školního hřiště až ke dveřím. 
Jste na místě. 

 
Kategorie:  Nejmladší kategorie:  7 – 9 let  N  

Mladší kategorie: 10 - 12 let   M  
Starší kategorie:  13 - 15 let    S   

Hráč může nastoupit v dané kategorii, pokud v den turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let.   
 
Kontakt organizátoři: Pavel "Marťan" Martínek   

levap.kenitram@gmail.com 
tel: 777  881  190  

 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.  Sídlo: Husova tř.622/45, 370 05 Č.Budějovice 
E-mail: info@radambuk.cz, kancelar@radambuk.cz Tel.: 775 644 101, 775 644 003 
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Pravidla vybíjené 
Základní ustanovení 

1. Hraje se na hřišti na volejbal s míčem na volejbal. 
2. Hra trvá 1 x 10 minut. Družstvo má 6 hráčů a dva náhradníky, kteří nejsou povinní. 
3. Výměna hráčů je povolena jen v případě zranění hráče, nebo mezi zápasy 
4. Pokud družstvo nenastoupí v plném počtu 6-ti hráčů v čase, 2 minuty od plánovaného začátku zápasu, dle 

aktuálního rozpisu prohrává kontumačně. Kontumační prohra činí 6 : 0 pro vítězné družstvo v čase 10-ti 
minut. 

5. Každý hráč včetně kapitána má jeden život, který nemůže nikomu darovat. 
6. Družstvo jehož hráč byl vybit, dostává do pole míč. 
7. Kapitán má první ránu nabitou. 
8. Počet vybitých hráčů udává skóre hry. Je-li některé družstvo vybito celé před vypršením limitu 

zaznamenává se čas trvání zápasu.  
9. Po zjištění, že družstvo postavilo staršího, nebo jiného hráče než je tomu na soupisce, družstvo je 

diskvalifikováno a všechny jeho vyhrané zápasy vyhrají jeho soupeři kontumačně. 
10. 5 minut před plánovaným začátkem zápasu musí být družstvo připraveno ke hře. 
 

Začátek hry 
11. Kapitáni se pozdraví podáním ruky a vylosují si které družstvo získá míč a které možnost volit stranu. 
12. Družstva se pozdraví ze základní čáry a na pokyn rozhodčího se rozmístí v poli. 
13. Hra začíná, když rozhodčí vhodí míč do pole. 
 

Nabíjení 
 
14. Pro první nabití musí každé družstvo 3x přehodit míč z pole do zápolí a zpět, aniž by se dotkl země nebo 

protihráče. 
15. Pro další nabití stačí přehodit míč přes soupeřovo pole 1x. 
16. Nabíjet lze z obou stran přes soupeřovo pole ( přihrávka z postranního pole míče nenabíjí ). 
17. Nabitý míč je takový, který byl spoluhráčem hozen přes soupeřovo pole nebo, který se od hráče nebo 

protihráče odrazí a nedotkne se země. 
18. Míč je nabitý i v případě, že hráč chytí nabitý míč hozený soupeřem. 
19. Přihrávky v poli jsou povoleny. Přihrávka v poli míč nenabíjí. 
 

Hráč je vybit tehdy 
 
20. Je-li přímo zasažen nabitým míčem hozeným soupeřem a následně se míč dotkne země, stěny nebo stropu. 
21. Chytá-li soupeřův nabitý míč a pustí jej na zem. 
22. Dotkne-li se při uhýbání před nabitým míčem, nebo při chytání nabitého míče, kteroukoliv částí těla 

soupeřova pole či zápolí. 
23. Je-li nabitý míč odražený od protihráče prokazatelně chycen hráčem družstva které vybíjelo, protihráč vybit 

není. 

Ztráta míče 
 
24. Hráč držící míč udělá více jeden krok ( dribling je povolen pouze poslednímu hráči v poli a kapitánovi  ). 
25. Drží – li hráč míč déle než 3 sekundy nebo jinak zdržuje hru. 
26. Vybitý hráč odchází rychle z pole do zápolí přes kříž, aniž se dotkne soupeřovo pole. V opačném případě 

ztrácí jeho družstvo míč. 
27. Dotkne-li se kteroukoli částí těla soupeřova pole či zápolí. 
28. Míč který je na poli soupeře se hráč nesmí dotknout. 
29. Při hrubých nadávkách, nebo surovosti ve hře. ( Opakované upozornění na tvrdé vybíjení od prsou výše, 

nesportovní chování ..). 
 



 

 

 
 

 

 

Další ustanovení 
 
30. Při opakovaných hrubých nadávkách a nesportovním chování (nadávky, inzultace rozhodčího, opakované 

tvrdé vybíjení od prsou výše) je hráč diskvalifikován do konce turnaje a družstvo zápas kontumačně 
prohrává. 

31. Případný protest je třeba doručit písemně ředitelství turnaje do 15 minut po skončení zápasu. Správní 
poplatek činí 50,- Kč, který bude v případě oprávněného protestu vrácen. 

 
Pojmy 

 
1. Dotyk hráče jakoukoli částí těla soupeřova pole, zápolí, postranního pole. 

Obecně přešlap. Pole ( zápolí, postranní pole ) oddělují dělící čáry. Čáry jsou součástí pole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aktuální soupiska Je soupis 6-ti hráčů, kteří budou hrát zápas. Odevzdá se nejpozději 5 minut před 

plánovaným začátkem zápasu. Nedodání soupisky se považuje za potvrzení předchozí sestavy. Před prvním 
zápasem je odevzdání soupisky povinné. 

 
3. Po zápase kapitáni obou družstev a rozhodčí provedou a podepíší zápis.         
      Nepodepsáním zápisu, družstvo kontumačně zápis prohrává. 
 
4. Nejmladší kategorie: 7 – 9 let  

Mladší kategorie: 10 - 12 let   
Starší kategorie: 13 - 15 let    

 
Hráč může nastoupit v dané kategorii pokud v den turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let. 
 
 

Případné nejasnosti řeší Hlavní rozhodčí turnaje : Pavel  "Marťan" MARTÍNEK  

tel.: 777 881 190;  

e-mail: levap.kenitram@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dělící 

čára 
Přešlap 

není 
Přešlap 

je 
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Přihláška do 4. ročníku Medvědího turnaje ve vybíjené 
o Putovní pohár RADAMBUKu Tábor 24.3.2018 

 
 

Název spolku: 
 
 
Vedoucí celé skupiny / odpovědná osoba / telefon: 
 
 
 
 
Název družstva   kategorie    vedoucí družstva   
 
1.    
 
2.    
 
3.    
 
4.    
 
5.     
 
 
Nejmladší kategorie:  7 - 9 let N  
Mladší kategorie:  10 - 12 let M  
Starší kategorie:  13 - 15 let  S 
 
 
Hráč může nastoupit v dané kategorii, pokud v den turnaje nedovrší 10, 13 a 16 let.   
 
 
 
 
Přihlášky zašlete: Pavel "Marťan" Martínek   levap.kenitram@gmail.com   tel: 777  881  190   
Případné informace a dotazy tamtéž   
 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK – 10.3.2018!!!! 
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