
Žlutý minivolejbal 
1.1. Hrací plocha 

1.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 
1.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 
1.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 4 (např: Gala Pro-Line Mini BV 4051 S váha 

180-200 g). 

1.2. Složení družstva 

1.2.1. Družstvo tvoří max. 3 hráči, 
1.2.2. Sestavu družstva: tvoří dva hráči a jeden náhradník, 
1.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii, 
1.2.4. Věková kategorie: V sezóně 2011/12 budou startovat hráči a hráčky narozené po 

1.7.2003 a mladší (pro školské prostředí žáci a žačky 1. a 2.třídy nebo mladší), 
1.2.5. Výstroj: Na oficiálních turnajích „Minivolejbal v barvách“ hrají všichni hráči a hráčky 

v metodických tričkách barevného minivolejbalu příslušné barvy, 
1.2.6. Vedení družstva: Družstvo organizačně vede vedoucí družstva (oddílový trenér-rodič-

doprovod- apod.). 

1.3. Uspořádání hry 

1.3.1. Zisk bodu:  

1.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře, 
1.3.1.2. když se soupeřící družstvo dopustí chyby. 

1.3.2. Podání: 

1.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, 
1.3.2.2. Hráči se na podání pravidelně střídají, 
1.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání.  Další podání musí provést 

spoluhráč, 
1.3.2.4. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou. 

1.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 

1.3.3.1. První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván hodem obouruč 
(spodem nebo vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy), 

1.3.3.2. Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť 
(preferován je hod jednoruč vrchem), 

1.3.3.3. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se 
pokládá za chybu, 

1.3.3.4. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. 
výskok jsou povoleny, 

1.3.3.5. Dotek sítě není chybou. 

1.4. Organizace hry 

1.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, 
1.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min., 
1.4.3. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za 

kontumaci 0 bodů, 
1.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy, 
1.4.5. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1 střídaný hráč musí odehrát alespoň 2 

rozehry, 
1.4.6. Utkání řídí osoba znalá pravidel Minivolejbalu v barvách. 

 

  



Oranžový minivolejbal 
2.1. Hrací plocha 

2.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 
2.1.2. Výška sítě: 1,95 m, 
2.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 5 (např: Gala Light - BV 5451 S 180-220g). 

2.2. Složení družstva 

2.2.1. Družstvo tvoří max. 3 hráči, 
2.2.2. Sestavu družstva: tvoří dva hráči a jeden náhradník, 
2.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii, 
2.2.4. Věková kategorie: V sezóně 2011/12 budou startovat hráči a hráči narozené po 1.7.2002 

a mladší (pro školské prostředí žáci a žačky 2. a 3.třídy nebo mladší), 
2.2.5. Výstroj: Na oficiálních turnajích „Minivolejbal v barvách“ hrají všichni hráči a hráčky 

v metodických tričkách barevného minivolejbalu v příslušné barvě, 
2.2.6. Vedení družstva: Družstvo organizačně vede vedoucí družstva (oddílový trenér-rodič-

doprovod-apod.). 

2.3. Uspořádání hry 

2.3.1. Zisk bodu:  

2.3.1.1. Umístěním míče do pole soupeře, 
2.3.1.2. Když se soupeřící družstvo dopustí chyby, 

2.3.2. Podání: 

2.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, 
2.3.2.2. Hráči se na podání pravidelně střídají, 
2.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání.  Další podání musí provést 

spoluhráč, 
2.3.2.4. Přehození jednoruč vrchem nebo odbití míče obouruč vrchem v postavení za 

zadní čárou. 

2.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 

2.3.3.1. První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván po vlastním nadhozu 
obouruč vrchem (prsty) na spoluhráče (házení míče je chybou ve hře), 

2.3.3.2. Druhý kontakt: míč je chytán a po vlastním nadhozu obouruč vrchem (prsty) 
hrán na druhou stranu sítě. (Míč může být po nahrávce hrán obouruč vrchem přímo 
přes síť), 

2.3.3.3. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehrání) se pokládá 
za chybu, 

2.3.3.4. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, jeden krok s charakterem výkroku, resp. 
výskok jsou povoleny, 

2.3.3.5. Dotek sítě není chybou. 

2.4. Organizace hry 

2.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, 
2.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min., 
2.4.3. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za 

kontumaci 0 bodů, 
2.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy, 
2.4.5. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1, střídaný hráč musí odehrát alespoň 2 

rozehry, 
2.4.6. Utkání řídí osoba znalá pravidel Minivolejbalu v barvách. 

  



Červený minivolejbal 
3.1. Hrací plocha 

3.1.1. Rozměry: 4,5 m x 9 m, 
3.1.2. Výška sítě: 2,20 m, 
3.1.3. Míč: Odlehčený volejbalový míč velikosti 5 (např: váha 210 g, obvod 650-670 mm, př: 

Gala Light - BV 5451 S, Gala BV 5221). 

3.2. Složení družstva 

3.2.1. Družstvo tvoří max. 3 hráči, 
3.2.2. Sestavu družstva: tvoří dva hráči a jeden náhradník, 
3.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii, 
1.4.7. Věková kategorie: V sezóně 2011/12 budou startovat hráči a hráči narozené po 1.7.2001 

a mladší (pro školské prostředí žáci a žačky 3.-4.třídy a mladší), 
3.2.4. Výstroj: Na oficiálních turnajích „Minivolejbal v barvách“ hrají všichni hráči a hráčky 

v metodických tričkách barevného minivolejbalu v příslušné barvě,  
3.2.5. Vedení družstva: Družstvo organizačně vede vedoucí družstva (oddílový trenér-rodič-

doprovod-apod.). 

3.3. Uspořádání hry 

3.3.1. Zisk bodu:  

3.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře, 
3.3.1.2. když se soupeřící družstvo dopustí chyby. 

3.3.2. Podání: 

3.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, 
3.3.2.2. Hráči se na podání pravidelně střídají,  
3.3.2.3. Jeden hráč může podávat po sobě max. 2 podání.  Další podání musí provést 

spoluhráč, 
3.3.2.4. Odbití jednoruč spodem nebo vrchem nebo odbití míče obouruč vrchem 

v postavení za zadní čárou. 

3.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 

3.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem nebo jednou rukou (hra obouruč spodem 
je chybou ve hře), 

3.3.3.2. Rozehry se musí zúčastnit oba hráči. Míč po přihrávce může být zahrán na 
druhou stranu sítě nebo nahrán spoluhráči, který musí odbít míč přes síť,  

3.3.3.3. V prvním či druhém kontaktu s míčem může hráč použít meziodbití nad sebe. 
Tato možnost není u třetího odbití, 

3.3.3.4. Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno, 
3.3.3.5. Dotek sítě není chybou. 

3.4. Organizace hry 

3.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, 
3.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min., 
3.4.3. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za 

kontumaci 0 bodů, 
3.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy, 
3.4.5. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1, střídaný hráč musí odehrát alespoň 2 

rozehry. 

3.5. Utkání řídí osoba znalá pravidel Minivolejbalu v barvách 

  



Zelený minivolejbal 
4.1. Hrací plocha 

4.1.1. Rozměry: 4,5 m x 12 m, 
4.1.2. Výška sítě: 2,20 m, 
4.1.3. Míč: Klasický volejbalový míč velikosti 5.  

4.2. Složení družstva 

4.2.1. Družstvo tvoří max. 4 hráči, 
4.2.2. Sestavu družstva: tvoří tři hráči a jeden náhradník, 
4.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii, 
1.4.8. Věková kategorie: V sezóně 2011/12 budou startovat hráči a hráčky narozené po 

1.7.2000 a mladší (pro školské prostředí žáci a žačky 4. a 5.třídy nebo mladší), 
4.2.4. Výstroj: Na oficiálních turnajích „Minivolejbal v barvách“ hrají všichni hráči a hráčky 

v metodických tričkách barevného minivolejbalu v příslušné barvě , 
4.2.5. Vedení družstva: Družstvo organizačně vede vedoucí družstva (oddílový trenér-rodič-

doprovod-apod.). 

4.3. Uspořádání hry 

4.3.1. Zisk bodu:  

4.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře, 
4.3.1.2. když se soupeřící  družstvo dopustí chyby. 

4.3.2. Podání: 

4.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, 
4.3.2.2. Všichni tři hráči se na podání pravidelně střídají, 
4.3.2.3. Jeden hráč může  podávat po sobě max. 2 podání.  Další podání musí provést 

spoluhráč, 
4.3.2.4. Odbití jednoruč spodem nebo vrchem  v postavení za zadní čárou, 
4.3.2.5. V případě odbití jednoruč vrchem nebo spodem musí být opačná noha ve předu 

jiný způsob postavení znamená chybu ve hře. 

4.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 

4.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem nebo jednou rukou (hra obouruč spodem  
je chybou ve hře), 

4.3.3.2. Rozehra může být hrána na 2 nebo 3 dotyky.  Míč po přihrávce  může být zahrán 
na druhou stranu sítě nebo nahrán jednomu ze spoluhráčů, který musí odbít míč přes 
síť, 

4.3.3.3. Odbití prsty ve výskoku přes síť je povolen. Odbití jednoruč vrchem  musí být 
odehráno s míčem pod horním okrajem sítě, 

4.3.3.4. Blok je povolen, 
4.3.3.5. Dotek sítě není chybou neomezuje-li hru soupeře. 

4.4. Organizace hry 

4.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, 
4.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min, 
4.4.3. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za 

kontumaci 0 bodů, 
4.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy, 
4.4.5. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1, střídaný hráč musí odehrát alespoň 3 

rozehry. 

4.5. Utkání řídí osoba znalá pravidel Minivolejbalu v barvách. 

  



Modrý minivolejbal 
5.1. Hrací plocha 

5.1.1. Rozměry: 4,5 m x 12 m,  
5.1.2. Výška sítě: chlapci 2,15 m, dívky 2,05 m, 
5.1.3. Míč: Klasický volejbalový míč velikosti 5.  

5.2. Složení družstva 

5.2.1. Družstvo tvoří max. 4 hráči, 
5.2.2. Sestavu družstva: tvoří tři hráči a jeden náhradník, 
5.2.3. Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v samostatných kategoriích, 
5.2.4. Věková kategorie: V sezóně 2011/12 budou startovat hráči a hráčky narozené po 

1.7.1999 a mladší (pro školské prostředí žáci a žačky 5. a 6.třídy nebo mladší), 
5.2.5. Výstroj: Na oficiálních turnajích „Minivolejbal v barvách“ hrají všichni hráči a hráčky 

v metodických tričkách barevného minivolejbalu v příslušné barvě,  
5.2.6. Vedení družstva: Družstvo organizačně vede vedoucí družstva (oddílový trenér-rodič-

doprovod-apod.). 

5.3. Uspořádání hry 

5.3.1. Zisk bodu:  

5.3.1.1. umístěním míče do pole soupeře, 
5.3.1.2. když se soupeřící  družstvo dopustí chyby. 

5.3.2. Podání: 

5.3.2.1. Podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, 
5.3.2.2. Všichni tři hráči se na podání pravidelně střídají , 
5.3.2.3. Jeden hráč může  podávat po sobě max. 2 podání.  Další podání musí provést 

spoluhráč, 
5.3.2.4. Odbití jednoruč spodem nebo vrchem  v postavení za zadní čárou. 

5.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 

5.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem,  obouruč spodem (bagrem) nebo jednou 
rukou. Míč nesmí být házen nebo chytán, 

5.3.3.2. Rozehra může být hrána na 2 nebo 3 dotyky .  Míč po zpracování  může být 
zahrán na druhou stranu sítě nebo nahrán jednomu ze spoluhráčů, který musí odbít 
míč přes síť, 

5.3.3.3. Dotek sítě se posuzuje jako v šestkovém volejbalu. 

5.4. Organizace hry 

5.4.1. Hraje se na čas v intervalu 7 – 11 minut, 
5.4.2. Přestávka mezi zápasy 3 – 5 min., 
5.4.3. Za vítězství v utkání 3 body, za nerozhodný výsledek 2 body, za prohru 1 bod za 

kontumaci 0 bodů, 
5.4.4. Při hře nejsou využívány oddechové časy, 
5.4.5. Střídání se provádí hokejovým způsobem 1 za 1, střídaný hráč musí odehrát alespoň 3 

rozehry, 
5.4.6. Utkání řídí osoba znalá pravidel Minivolejbalu v barvách. 

 

Pravidla mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportovišť. 
 

 
 


