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Obrázek venkovní hrací plochy a volného herního prostoru 
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Obrázek vnit�ní hrací plochy a volného herního prostoru 
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1 ZA�ÍZENÍ A VYBAVENÍ 

1.1 HERNÍ PROSTOR 

Herní prostor zahrnuje: 

a) h�išt� 
b) volnou plochu 

c) volný herní prostor 
H�išt� a volná plocha spolu tvo�í hrací plochu. 

1.2 ROZM�RY  

1.2.1 H�išt� 
H�išt� je obdélník o rozm�rech (povolená odchylka ± 0,1 m): 

a) 18 x 9 m pro dvojice a trojice, Rozpis sout�že m�že povolit ší�ku 8,2 m 
b) 13 x 9 m pro jednotlivce, Rozpis sout�že m�že povolit ší�ku 8,2 m 

H�išt� je rozd�leno sítí na dv� shodná herní pole. 

1.2.2 Volná plocha 
H�išt� je obklopeno volnou plochou, která je na všech stranách minimáln�: 

a) 3 m široká pro venkovní hrací plochu, pokud Rozpis sout�že nestanoví jinak 
b) 2,5 m široká pro vnit�ní hrací plochu, pokud Rozpis sout�že nestanoví jinak 

1.2.3 Volný herní prostor 
Volný herní prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoliv p�ekážek, pokud Rozpis 
sout�že tuto podmínku neup�esní. Volný herní prostor je vysoký minimáln�: 

a) 7 m od povrchu hrací plochy pro venkovní hrací plochu 
b) 6 m od povrchu hrací plochy pro vnit�ní hrací plochu, pokud Rozpis sout�že nestanoví 

jinak Rozpis sout�že m�že umožnit sehrát utkání v hale �i t�locvi�n�, ve které do 
minimálního herního prostoru zasahuje stavební prvek nebo �ást vybavení �i za�ízení haly, 
které samo o sob� ve spojení s dispozicí haly je schopno ovlivnit regulérnost hry jen s 
velmi malou pravd�podobností. 

1.2.4 Povrch hrací plochy 
Povrch hrací plochy musí být jednotný (s výjimkou �ar a �árových zna�ek), nesmí být kluzký, 
bo�ivý �i prašný. P�ípustné materiály na vrchní vrstvu: antuka, písek, hlína bez kamen�, obvyklé 
um�lé povrchy. Nep�ípustné materiály pro vrchní vrstvu: beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, 
škvára, struska apod. 
Povolená odchylka hrací plochy od vodorovné roviny 1:100. Je povolena nerovnost (s výjimkou 
�ar a �árových zna�ek) s plynulým p�echodem nejvýše 2 cm. 

1.2.5 �áry a �árové zna�ky 
Všechny �áry jsou 5 cm (povolená odchylka ± 1 cm) široké. Je povolena výška nejvýše 2 mm nad 
povrch hrací plochy u nesypaných materiál�, nejvýše 4 mm u sypaných materiál�. Jejich barva 
musí být rozdílná od povrchu hrací plochy. P�ípustné materiály pro �áry: jemné sypké hmoty, 
nát�rové barvy, um�lé ohebné hmoty bez vy�nívajících prvk� nad povrch �áry. Všechny �áry jsou 
sou�ástí herního pole, vyjma �áry  vymezující volnou plochu okolo h�išt� 
K vyzna�ení konc� jednotlivých �ar mohou být použity �árové zna�ky. P�ípustné materiály pro 
�árové zna�ky: snadno ohebná um�lá nebo p�írodní vlákna do pr�m�ru 2 mm. 
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1.2.6 �áry vymezující h�išt�  
H�išt� je vymezeno dv�ma postranními a dv�ma zadními �arami. Jak postranní, tak zadní �áry 
jsou vyzna�eny uvnit� rozm�r� h�išt�.  

1.2.7 St�edová �ára 
Rovnob�žka s �arami postranními, rozd�luje h�išt� na dv� stejné poloviny (pro hru jednotlivc�). 

1.2.8 �áry podání 
U dvojic a trojic rovnob�žky se zadními �árami vyzna�ené ve vzdálenosti 2,55 m (povolená 
odchylka ± 0,05 m) od zadních �ar. U jednotlivc� �áry vymezující h�išt�. 

1.2.9 Pole podání 
U jednotlivc� jedna polovina herního pole (levá nebo pravá z pohledu podávajícího). U dvojic a 
trojic �ást herního pole omezená �árou podání, postranními �arami a sítí. 

1.2.10 Pole zahájení 
U jednotlivc� prostor za vlastním herním polem omezený vn�jším okrajem zadní �áry a myšleným 
prodloužením st�edové �áry a postranní �áry. U dvojic a trojic prostor za vlastním herním polem 
omezený vn�jším okrajem zadní �áry a myšleným prodloužením postranních �ar. 

1.3 OSTATNÍ VYBAVENÍ 

1.3.1 Sloupky 
Sloupky na upevn�ní sít� musí být vzdáleny od postranních �ar nejmén� 0,5 m. 

1.3.2 Sí� 
Sítí se ve h�e rozumí pouze ta její �ást, která je zav�šena mezi herními poli, tj. napjatá �ást mezi 
podp�rnými ty�emi. Horní okraj sít� je opat�en páskou kryjící napínací lano. Svislice nad 
pr�se�íky postranních �ar se sítí je vyzna�ena podp�rnými ty�emi, které jsou sou�ástí sít�. 
Vzdálenost horního okraje sít� od povrchu h�išt� po celé jeho ší�ce je: 

a) 100 cm (povolená odchylka ± 2 cm) pro kategorii mladšího žactva 
b) 110 cm (povolená odchylka ± 2 cm) pro ostatní v�kové kategorie 

Vzdálenost dolního okraje sít� od povrchu h�išt� je nejvýše 20 cm. Materiál sít� je m�kká 
nekovová tkanina. 

1.3.3 Mí� 
Hraje se lepeným mí�em z p�írodní nebo um�lé k�že. Všechny mí�e použité v zápase �i utkání 
musí být jednotné. Všechny mí�e použité v utkání musí být jednotné pokud se týká jejich typu, 
barvy. Ve všech sout�žích musí být používány dva mí�e pro zajišt�ní plynulosti hry. 

1.3.4 Lavi�ky 
Lavi�ky pro družstva musí být umíst�na mimo volnou plochu, max. však 5 metr� od  volné 
plochy. Ob� družstva  musí mít  stejné podmínky co se týká  vzdálenosti k h�išti, zastín�ní proti 
pov�trnostním  vliv�m, rušením  nevhodn� umíst�ným ozvu�ením  areálu,  p�ípadn� vlivu divák�. 
 

2 Ú�ASTNÍCI HRY 

2.1 DRUŽSTVA  

2.1.1 Složení družstva 
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Družstvo je útvar složený z n�kolika jednotlivc�, dvojic a trojic podle Sout�žního �ádu nohejbalu 
a max. t�í osob realiza�ního týmu (vedoucí družstva, trenér družstva, další nespecifikovaná osoba). 
Pro ú�ely použití obecného názvu pro všechny tyto útvary se používá název „sestava“. 

2.1.2 Pozice družstva p�i h�e 
�lenové družstva, kte�í nehrají, bu� sedí na lavi�ce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro 
rozcvi�ení �i jinde mimo hrací plochu. Sed�t na lavi�ce b�hem utkání a ú�astnit se rozcvi�ení je 
povoleno pouze �len�m družstva.  

2.1.3 Sportovní úbor a jeho zm�na  
Hrá�i téhož družstva jsou p�i h�e oble�eni do jednotného sportovního úboru a musí být viditeln� 
ozna�eni �ísly 1-99 (každý hrá� pouze jedno �íslo, dva hrá�i nesmí mít stejné �íslo), pokud Rozpis 
sout�že neur�í jinak. Pokud hrá�i nesplní tyto podmínky, rozhod�í je nep�ipustí ke h�e. 
Zm�na sportovního úboru je povolena pouze p�i zm�n� stran a v rámci oddechového �asu. 
Jednotnost sportovního úboru je ur�ena barvou a provedením tri�ka/teplákové bundy a trenýrek. 

2.1.4 Obuv 
Obuv hrá�� je m�kká, ohebná, vždy s hladkou nep�e�nívající podrážkou bez kolík�. Pokud hrá� 
nemá takovou obuv, nep�ipustí ho rozhod�í ke h�e. 

2.1.5 Zakázané p�edm�ty 
Hrá��m je p�i h�e zakázáno nosit p�edm�ty, které jim nebo ostatním ú�astník�m hry mohou 
zp�sobit zran�ní nebo p�inést výhodu (nap�. je zakázáno hrát se sádrovým obvazem). 

2.2 JEDNOTLIVCI 

2.2.1 Kapitán 
P�i utkání družstev stanoví družstvo z hrá�� jediného kapitána, který musí být z�eteln� ozna�en  na 
paži kapitánskou páskou ( min. ší�ka pásky 5 cm po celém obvodu paže, umíst�ní v horní polovin� 
paže).  Je-li kapitán zran�n nebo vylou�en a nem�že trvale plnit tuto funkci, je ur�en jeho zástupce 
a ten p�evezme všechna práva a povinnosti kapitána. Má tato práva a povinnosti: 

a) zú�astnit se losování, nebo pov��it jiného �lena družstva tímto právem 
b) žádat rozhod�í o oddechový �as a o st�ídání hrá��  
c) dotazovat se rozhod�ích po p�erušení hry slušným zp�sobem na d�vod jejich rozhodnutí  
d) po utkání podepsat zápis o utkání 

2.2.2 Trenér 
Trenér družstva �ídí p�ípravu hrá�� a vede družstvo v utkáních a zápasech. Má tato práva a 
povinnosti:  

a) ur�it a nahlásit sestavu družstva 
b) žádat rozhod�í o oddechový �as a o st�ídání hrá��  
c) dotazovat se rozhod�ích po p�erušení hry slušným zp�sobem na d�vod jejich rozhodnutí 

3 DRUHY A �ÁSTI HRY 

3.1 DRUHY HRY 

Seznam druh� her: 
a) st�etnutí jednotlivc� (dále jen jednotlivci) 
b) st�etnutí dvojic (dále jen dvojice) 
c) st�etnutí trojic (dále jen trojice) 
d) st�etnutí jiného po�tu hrá�� – pro tento druh hry platí pravidla pro st�etnutí trojic 
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e) st�etnutí družstev 
Dvojici mohou tvo�it t�i hrá�i, dva hrají a jeden je p�ipraven na st�ídání. Trojici m�že tvo�it p�t 
hrá��, t�i hrají a dva jsou p�ipraveni na st�ídání. 

3.2 BOD 

Bod je díl�í �ást setu, kterou získá sestava. Kdykoliv hrá� zahraje v rozporu s t�mito pravidly �i 
rozpisem sout�že nebo tyto dokumenty jinak poruší, je rozhod�ím odpískána chyba ve h�e. Pokud 
nastanou dv� nebo více chyb následn� po sob�, po�ítá se pouze první z nich, pokud t�mito 
pravidly není ur�eno jinak (sí�). Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupe�i sou�asn�, 
vzniká “oboustranná chyba”, rozhod�í na�ídí nový mí�. Ta strana, která získala p�edchozí bod 
pokra�uje podáním. Výjimkou je trestný bod, p�i kterém z�stává podání nezm�n�no. 

3.3 SET 

Set je díl�í �ást zápasu sestav. Set kon�í, získá-li jeden ze soupe�� 10 bod�, p�i�emž není 
zapot�ebí rozdíl dvou mí��, pokud Rozpis sout�že neur�í jinak. Rozpis sout�že m�že ur�it 
zahájení rozhodujícího setu od stavu 5:5. 

3.4 ZÁPAS 

St�etnutí sestav na dva vít�zné sety. Zápas vyhrává strana, která vyhrála dva sety. Rozpis sout�že 
m�že stanovit sehrání zápas� celé sout�že �i její �ásti na dva sety. V takovém p�ípad� nemusí být 
znám vít�z zápasu. 

3.5 UTKÁNÍ 

Utkání je st�etnutí družstev (soustava zápas� mezi družstvy). Po�et a složení zápas� v utkání 
ur�uje Rozpis sout�že. V utkání vyhrává to družstvo, které vyhrálo stanovený po�et zápas�, pokud 
je utkání Rozpisem sout�že popsáno tak, že má vít�ze. 

4 OBECNÉ P�EKÁŽKY KE H�E 

4.1 NEZP�SOBILOST HRACÍ PLOCHY 

Hrací plocha je nezp�sobilá ke h�e, když povrch hrací plochy je rozmoklý, bo�ivý, nebezpe�n� 
kluzký, nezajiš�ující dostate�ný odskok mí�e nebo bezpe�nost hrá��. 

4.2 TECHNICKÉ PROBLÉMY 

Technické problémy (p�etržení i náhradní sít�, poškození obou mí��, výpadek elektrického proudu 
v hale, apod.) 

4.3 NEVYHOVUJÍCÍ PO�ASÍ 

Po�así znemož�ující hru je po�así, znemož�ující ovládání mí�e nebo ohrožující zdraví hrá�� 
(nap�. vytrvalé srážky, silný vítr, nízká teplota).  

4.4 OSTATNÍ P�EKÁŽKY 

4.4.1 Nedostate�ná viditelnost - viditelnost znemož�ující hru je taková viditelnost, kdy nedostatek 
sv�tla nebo zamlžení herního prostoru znemož�uje sledování pohybu mí�e. 

4.4.2 Živelné pohromy - nap�. požár, povode�, záplavy atp. (se za�átkem p�ed zahájením utkání �i 
v jeho pr�b�hu) 
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5 STRUKTURA HRY 

5.1 NÁSTUP NA H�IŠT� 

Ve stanovený za�átek utkání dlouhodobých sout�ží na pokyn prvního rozhod�ího nastoupí oba 
soupe�i proti sob� podél zadních �ár h�išt� a navzájem se pozdraví. Po pozdravu se dostaví oba 
kapitáni k rozhod�ímu a navzájem se p�edstaví. 
U zápas� jednorázových sout�ží se nástup s pozdravem a p�edstavením neprovádí, pokud Rozpis 
sout�že neur�í jinak. 

5.2 LOSOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ HRY  

Losování se provádí p�ed zapo�etím prvního setu každého zápasu. Zástupce strany, která vyhrála 
los, bu� zvolí stranu h�išt�, nebo ur�í, který ze soupe�� provede zahajovací podání. Zástupce 
strany, která prohrála los, ur�í zbývající možnost.  
P�ed posledním, rozhodujícím setem má výhodu volby zástupce strany, která sv�j vít�zný set, 
pop�. vít�zné sety vyhrála lepším rozdílem bod� než soupe�. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los. 
V ostatních setech se zahajovací podání a strany h�išt� pravideln� st�ídají. 
V polovin� rozhodujícího setu (p�i dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10, p�i dosažení 
šestého bodu, hraje-li se set do 11), zm�ní soupe�i pouze stranu h�išt�. Hraje-li se rozhodující set 
od stavu 5:5, ke zm�n� stran nedochází. 

5.3 OPRÁVN�NÁ P�ERUŠENÍ HRY 

5.3.1 Oprávn�ná p�erušení hry jsou: 
a) oddechové �asy 
b) st�ídání hrá�� 

Všechna oprávn�ná p�erušení hry mají délku 30 s. 
Veškeré žádosti o oprávn�né p�erušení hry musí být z�eteln� signalizovány jen z prostoru hrá�ské 
lavi�ky (není-li žadatel zrovna na hrací ploše jako hrá�). 

5.3.2 Po�et oprávn�ných p�erušení  
Každé družstvo má v jednom setu právo žádat: 

a) maximáln� dv� st�ídání hrá��  
b) dva (resp. jeden v rozhodujícím setu, je-li hrán od stavu 5:5) oddechové �asy u hry 

jednotlivc�,  
c) jeden oddechový �as u hry dvojic a trojic 

5.3.3 Žádost o oprávn�ná p�erušení  
P�erušení hry mohou být vyžadována pouze trenérem nebo kapitánem. Žádost je vznesena 
odpovídajícím zvoláním, když je mí� mimo hru a p�ed pokynem rozhod�ího k provedení podání.  

5.3.4 Návaznost p�erušení 
Jeden nebo dva oddechové �asy a jedno st�ídání hrá�e po sob� si m�že vyžádat jedno i druhé 
družstvo, aniž by bylo nutno mezitím zahájit hru. Není dovoleno uskute�nit opakovanou žádost o 
st�ídání hrá�� b�hem téhož p�erušení hry.  

5.3.5 Oddechový �as 
O oddechový �as se žádá zvoláním „tajm“. B�hem oddechového �asu je mí� u rozhod�ího a hrá�i 
obou sestav mohou hovo�it s ostatními �leny vlastního družstva na vlastní polovin� hrací plochy. 
Nevyužitý oddechový �as se nep�evádí do dalšího setu. 

5.3.6 St�ídání hrá�e 
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St�ídáním se rozumí vým�na hrá�� hrající dvojice nebo trojice v setu. St�ídání se ohlašuje 
rozhod�ímu zvoláním "st�ídáme". P�i probíhajícím st�ídání nesmí k hrajícím hrá��m p�istupovat 
nikdo z lavi�ky. Ve h�e jednotlivc� není možné st�ídání hrá�e. Je možné st�ídat jednoho nebo dva 
hrá�e najednou a pokládá se to za jedno st�ídání. 
Každý st�ídající hrá� musí být p�ítomen na h�išti p�i nejbližším zahájení hry. Po�et nevyužitých 
st�ídání se nep�evádí do dalšího setu. Vým�na hrá�� mezi sety je povolena a nepovažuje se za 
st�ídání. Nahrazení vylou�eného hrá�e je pokládáno za st�ídání.  
Dojde-li ke zran�ní hrá�e z d�vodu faulu od protihrá�e (hrá� nem�že pokra�ovat ve h�e) a 
postižené družstvo má již vy�erpán po�et st�ídání v setu, m�že za zran�ného hrá�e nastoupit 
náhradník. Takto zran�ný a vyst�ídaný hrá� již nesmí v pr�b�hu utkání nastoupit. 

5.4 NEOPRÁVN�NÁ P�ERUŠENÍ HRY 

Neoprávn�né je žádat o p�erušení: 
a) b�hem hry 
b) neoprávn�ným �lenem družstva 
c) pro st�ídání hrá�e, nebyla-li hra ješt� zahájena po p�edchozím st�ídání stejného družstva 
d) po vy�erpání povoleného po�tu oddechových �as� a st�ídání hrá�� 

5.4.1 Zdržování hry 
Neoprávn�ná �innost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje:  

a) nedodržení lh�t pro oprávn�ná p�erušení hry  
b) prodlužování ostatních p�erušení hry  
c) nedodržení lh�ty pro zahájení hry 
d) neoprávn�né žádosti o p�erušení hry  
e) vn�jší zásah zp�sobený družstvem  

Sankce za zdržování - viz ustanovení Pravidel, p�ípadn� Disciplinárního �ádu. 

5.5 OSTATNÍ P�ERUŠENÍ HRY 

Ostatní p�erušení hry jsou: 
a) vn�jší zásah 
b) p�erušení hry na zotavení 
c) p�erušení hry na úpravu sportovního úboru  
d) p�erušení obecnou p�ekážkou ke h�e 
e) ztráta sportovního charakteru 

5.5.1 Vn�jší zásah 
Vyskytne-li se b�hem hry jakýkoliv vn�jší zásah, musí být hra zastavena a rozhod�í na�ídí nový 
mí�. Za takové narušení se považuje nap�íklad, vnikne-li do herního prostoru p�i h�e cizí t�leso, 
zví�e nebo osoba a ovlivní tím pr�b�h hry. Za vn�jší zásah není považován zásah zp�sobený 
n�kterým z družstev. 

5.5.2 P�erušení hry na zotavení 
Rozhod�í v p�ípad� zran�ní hrá�e nebo p�i jiné okolnosti má právo na p�erušení hry na zotavení 
v délce maximáln� 3 minuty. B�hem p�erušení hry na zotavení jsou ostatní nehrající �lenové 
družstva u svých lavi�ek, s výjimkou osoby poskytující ošet�ení.  

5.5.3 P�erušení hry na úpravu sportovního úboru 
Pot�ebuje-li si hrá� upravit ústroj, po ohlášení se rozhod�ímu je mu toto umožn�no. 

5.5.4 P�erušení obecnou p�ekážkou ke h�e 
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Není-li možné utkání zahájit pro obecnou p�ekážku ke h�e, jsou ob� družstva povinna zahájit 
utkání v pozd�jší hodinu, nejpozd�ji však do dvou hodin. O tom, kdy a kde se utkání sehraje, 
rozhoduje prvý rozhod�í na návrh vedoucího domácího družstva.  
Není-li možné v utkání pokra�ovat pro obecnou p�ekážku ke h�e, je utkání p�erušeno. O p�erušení 
utkání rozhoduje první rozhod�í. O tom kde bude utkání pokra�ovat, rozhodne první rozhod�í na 
návrh  vedoucího domácího družstva. V utkání musí být pokra�ováno do dvou hodin. 

5.5.5 Ztráta sportovního charakteru 
Jestliže utkání ztratí sportovní charakter, dojde-li na h�išti k výtržnostem, k inzultaci rozhod�ího, 
instruktora, vedoucího, trenéra nebo hrá�e utkání �i pokusu o ni apod., p�eruší nebo ukon�í 
rozhod�í utkání. Vždy však ve spolupráci s po�adatelem, resp. domácím družstvem u�iní vše, aby 
byl závadný stav �i jev co nejd�íve odstran�n. Pokud rozhod�í v tomto p�ípad� nem�že vyplnit a 
odeslat zápis o utkání, neprodlen� zašle �ídícímu orgánu sout�že své vyjád�eni o p�ed�asném 
ukon�ení utkání spolu s d�vody tohoto rozhodnutí.  

5.5.6 Dopady ostatních p�erušení hry 
Utkání se dohrává od stavu v utkání, zápasu a setu p�ed p�erušením. Výsledky odehraných zápas� 
a set� z�stávají v platnosti. 
Utkání lze p�erušit na maximáln� dv� hodiny v jednom dni. Pokud utkání není dohráno, pak jej 
prvý rozhod�í p�ed�asn� ukon�í a dohrává se v termínu ur�eném 	ídícím orgánem sout�že. 

5.5.7 �asové lh�ty pro další typy p�erušení 
Oba soupe�i jsou povinni nep�ekra�ovat následující �asové lh�ty: 

a) po pokynu rozhod�ího zahájit hru - 5 s 
b) zm�na stran mezi sety - 30 s  
c) zm�na stran v polovin� rozhodujícího setu - 30 s 
d) p�estávka mezi zápasy v utkání - 240 s (mimo p�estávku spojenou s úpravou hrací plochy) 

5.6 ODCHOD ZE H�IŠT� 

Po skon�ení utkání dlouhodobých sout�ží na pokyn rozhod�ího nastoupí oba soupe�i proti sob� 
podél zadních �ár h�išt� a navzájem se pozdraví. Poté se oba soupe�i shromáždí po obou stranách 
sít� a pozdraví se navzájem podáním ruky. 
U zápas� jednorázových sout�ží se nástup s pozdravem neprovádí, pokud Rozpis sout�že neur�í 
jinak. 

6 HERNÍ DEFINICE 

6.1 Ú�EL HRY 

Ú�elem hry je: 
a) zahrát mí� do soupe�ova pole dovoleným zp�sobem tak, aby jej soupe�ovi hrá�i nemohli 

zachytit a vrátit do hry 
b) zabránit soupe�i zahrát mí� do svého vlastního pole  
c) zachytit mí� zahraný soupe�em do svého vlastního pole  
d) rozehrát zachycený mí� do úto�né akce 

6.2 AKCE VLASTNÍ A SOUPE�OVA 

Akce vlastní za�íná dopadem mí�e do vlastního pole nebo dotykem vlastního hrá�e s mí�em, 
pokra�uje snahou dopravit mí� dovoleným zp�sobem do soupe�ova pole.  
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Akce vlastní kon�í dotykem mí�e se soupe�ovým polem nebo soupe�ovým hrá�em, �ímž za�íná 
akce soupe�ova. Vlastní akce rovn�ž kon�í dopadem mí�e mimo herní pole, nebo když se 
kterýkoliv hrá� dopustí chybné herní �innosti.  

6.3 MÍ� VE H�E A MÍ� MIMO HRU 

Mí� je ve  h�e od okamžiku, kdy se ho podávající hrá� dotkne p�i provedení podání dovoleným  
zp�sobem  až do okamžiku, kdy již nem�že být zásahem žádného hrá�e ani teoreticky vrácen do 
hry, tím se dostává mimo hru. 

7 HERNÍ �INNOST 

7.1 DOTYK HRÁ�E S MÍ�EM 

7.1.1 Hrá� se smí dotknout mí�e kteroukoliv �ástí t�la mimo rukou (paže od ramene po kone�ky prst�). 

7.1.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Hrá� se dotkne mí�e rukou. 

7.2 PROVEDENÍ AKCE 

7.2.1 P�i h�e dvojic �i trojic provedou hrá�i akci jedním, dv�ma nebo t�emi dotyky  mí�e st�ídav� tak, že 
mezi jednotlivými dotyky m�že mí� dopadnout na zem v herním poli maximáln� jednou. 
Mezidopad není nutný, s výjimkou p�íjmu podání. P�i jedné akci jednotlivc� (kategorie mladšího 
žáctva) �i dvojic �i trojic m�že mí� dopadnout na zem nejvýše dvakrát, p�i h�e jednotlivc� (ostatní 
v�kové kategorií) jednou. Rozpis sout�že m�že ur�it t�i povolené dopady mí�e na zem. 

7.2.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Druhý dopad mí�e na zem p�i h�e jednotlivc� (ostatní v�kové kategorií), t�etí (p�ípadn� další – viz 
Rozpis sout�že) dopad mí�e na zem p�i h�e jednotlivc� (kategorie mladšího žáctva) �i dvojic �i 
trojic. Dva dopady mí�e na zem po sob� v téže vlastní akci, též válení mí�e po zemi. Dopad mí�e 
mimo herní pole. �tvrtý dotyk jedné strany p�i jedné akci (dvojice, trojice), t�etí dotyk na jedné 
stran� p�i jedné akci u jednotlivc�. 

7.3 ST�ÍDÁNÍ DOTYK� S MÍ�EM 

7.3.1 Týž hrá� se smí znovu dotknout mí�e jen po doteku jiného hrá�e nebo po odrazu mí�e od 
soupe�ova herního pole. Ve h�e jednotlivc� se smí hrá� dotknout mí�e dvakrát po sob�. 

7.3.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Dva dotyky téhož hrá�e s mí�em bezprost�edn� po sob� nebo s mezidopadem mí�e na vlastní 
polovinu herního pole (mimo hru jednotlivc�), též válení mí�e po hrá�i. 

7.4 ÚTO�NÉ ZAHRÁNÍ MÍ�E 

7.4.1 Mí� musí být zahrán do soupe�ova herního pole jen p�ímým dotekem hrá�e, nikoliv odrazem od 
zem�. Hrá� se dotkne mí�e odraženého od soupe�ova herního pole. 

7.4.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Mí� je zahrán do soupe�ova herního pole odrazem od zem�. Hrá� se dotkne mí�e odraženého od 
soupe�ova herního pole rukou. 

7.5 SOU�ASNÝ DOTYK PROTIHRÁ�� 

7.5.1 Padne-li po sou�asném dotyku protihrá�� mí� do h�išt�, hra pokra�uje jako po dotyku protihrá�e, 
sou�asný dotyk tak anuluje p�edchozí akci. 
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7.5.2 Chybná herní �innost: 
Padne-li po sou�asném dotyku protihrá�� mí� jinam než do herního pole, na�ídí rozhod�í nový 
mí�. 

7.6 P�ESAHOVÁNÍ P�ES SÍ� (BLOK) 

7.6.1 Bránit soupe�i ve h�e blokem nebo zahrát mí� lze v soupe�ov� polovin� herního prostoru kdekoliv. 
Hrá� se musí p�itom dotýkat svého herního pole, �i p�i výskoku se z n�j odrazit a na n�j 
dopadnout. 

7.6.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Hrá� p�esahuje n�kterou �ástí t�la nad soupe�ovu polovinu herního prostoru a nestojí ve svém 
herním poli, �i p�i výskoku se z n�j neodrazil nebo do n�ho nedopadl.  

7.7 DOTYK HRÁ�E S CIZÍMI T�LESY 

7.7.1 Hrá� se p�i h�e dotkne �ásti sít� vn� h�išt�, upínacího za�ízení, sloupk�, jiných p�edm�t� i osob 
mimo herní prostor, pokud neovlivní hru. Hrá� se p�i h�e dotkne sít�, byla-li na n�j mí�em nebo 
soupe�em naražena. Hrá� se p�i h�e dotkne soupe�ova herního pole pod sítí, pokud tím neovlivní 
hru. 

7.7.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Hrá� se p�i h�e dotkne sít�, podp�rných ty�í nebo soupe�ova herního pole, vyjma když na n�j byla 
naražena mí�em nebo soupe�em a vyjma dotyku soupe�ova pole pod sítí pokud to neovlivnilo hru, 
a to i tehdy, byl-li mí� již mimo hru a hrá� se sít�, ty�e nebo soupe�ova herního pole dotkl v 
d�sledku dokon�ování pohyb� v p�edchozí akci. Tato chyba anuluje všechny (i odpískané) 
soupe�ovy chyby jiného druhu; toto neplatí v p�ípad�, že k dotyku sít� dojde po p�edchozím 
nedovoleném dotyku protihrá�em a faulovaný hrá� se v d�sledku toho dotkne sít�. Hrá� dotykem 
s cizím t�lesem získal výhodu. 

7.8 DOTYK MÍ�E SE SÍTÍ 

7.8.1 Jestliže se mí� ve h�e dotkne sít� a podp�rných ty�í, nepovažuje se to za mezidopad.  

7.8.2 Chybná herní �innost: 
Zp�sobí-li dotyk mí�e se sítí nebo podp�rnými ty�emi porušení regulérnosti hry, na�ídí rozhod�í 
nový mí�.  

7.8.3 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Mí� se dotkne sít� za podp�rnými ty�emi mimo h�išt�, upínacího za�ízení, sloupk� nebo jiných 
cizích t�les a osob i mimo herní prostor. 
Zp�sobí-li dotyk mí�e se sítí nebo podp�rnými ty�emi porušení regulérnosti hry a dojde k tomuto 
porušení regulérnosti hry po posledním povoleném doteku ve h�e jednotlivc�, dvojic i trojic nebo 
p�i podání a mí� nep�ešel do herního pole soupe�e. 

7.9 DOTYKY PROTIHRÁ�� 

7.9.1 V akci zam��ené na zasažení mí�e m�že hrá� nohou zasáhnout jen dolní �ást soupe�ovy nohy pod 
kolenem. V souboji o mí� se hlavou a t�lem m�že hrá� dotknout soupe�e kdekoliv. 

7.9.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Úmyslné i neúmyslné dotknutí se soupe�e nohou, krom� vzájemného dotyku dolními �ástmi 
nohou ve snaze zasáhnout mí�. Úmyslný i neúmyslný dotyk soupe�e rukou. Úmyslný dotyk 
soupe�e v akci zam��ené na zasažení mí�e, pokud toto rozhod�í posoudí jako akci zam��enou na 
zasažení soupe�e. 
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7.10 ZAHRÁNÍ MÍ�E P�ES SÍ� 

7.10.1 Mí� m�že být zahrán do herního prostoru soupe�e z vlastní poloviny herního prostoru pouze p�es 
sí�. 

7.10.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Mí� zahraný z vlastní poloviny herního prostoru tak, že prolétne celým objemem mimo sí�. 

7.11 DOPAD MÍ�E DO SOUPE�OVA POLE 

7.11.1 Dopad zahraného mí�e do soupe�ova herního pole. 

7.11.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Dopad mí�e mimo soupe�ovo herní pole. 

7.12 PROVEDENÍ PODÁNÍ 

7.12.1 Hrá� podává tak, že stojnou nohu má v poli zahájení, aniž se on sám nebo mí� dotkne herního 
pole v �asové lh�t� po pokynu rozhod�ího. P�i správném podání musí mí� bu� dopadnout do 
soupe�ova pole podání, nebo se musí dotknout soupe�e, nesmí se však dotknout jiné osoby nebo 
t�lesa krom� sít�. P�i h�e jednotlivc� hrá� podává zprava nebo zleva do opa�ného pole podání 
podle po�tu vlastních dosažených bod� v setu – p�i sudém po�tu zprava, p�i lichém po�tu zleva. 
Dotkne-li se podání sít� p�ed správným dopadem, nebo p�ed dotykem soupe�e, považuje se za 
správné. Soupe�i je povoleno p�ijmout podání p�ed dopadem na zem. U�iní-li tak, musí p�ijímající 
strana mí� zahrát povoleným zp�sobem alespo� ješt� jednou, jinak ztrácí bod. 

7.12.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Hrá� provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo se on sám nebo mí� dotkl herního pole. 
Mí� p�i podání nedopadl do soupe�ova pole podání a ani se nedotkl soupe�e. Mí� se p�i podání 
dotkl cizího t�lesa nebo vlastního hrá�e. P�i soupe�ov� podání zasáhl mí� p�ed dopadem vlastní 
hrá�, ale p�ijímající strana nezahrála mí� povoleným zp�sobem podruhé. Mí� p�i dotyku sít� 
dopadl mimo pole podání. 

7.13 ODEHRÁNÍ MÍ�E Z HERNÍHO PROSTORU 

7.13.1 Hrá� p�i odehrání mí�e musí alespo� jednou nohou stát na vlastní polovin� hrací plochy. P�i 
výskoku se musí odrazit z vlastní poloviny hrací plochy. 

7.13.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Hrá� p�i odehrání mí�e stojí mimo vlastní polovinu hrací plochy nebo se dotýká �áry vymezující 
volnou plochu �i p�ed odehráním ve výskoku se odrazil z prostoru mimo vlastní polovinu hrací 
plochy. 

7.14 MRTVÝ MÍ� 

7.14.1 Z�stane-li mí� mezi sítí a podp�rnou ty�í, p�ípadn� z�stane-li mí� jakkoliv uvízlý v síti, na�ídí 
rozhod�í nový mí�. 

7.14.2 Chybná herní �innost (bod pro soupe�e): 
Mrtvý mí� po posledním povoleném dotyku nebo p�i podání.  

8 CHOVÁNÍ Ú�ASTNÍK� HRY 

Ú�astníky hry jsou družstva, rozhod�í, instrukto�i, po�adatelská služba.  

8.1 SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ 

Obecné zásady sportovního chování: 
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a) Ú�astnící musí znát tato pravidla nohejbalu a �ídit se jimi.  
b) Ú�astníci musí p�ijímat rozhodnutí rozhod�ích ve sportovním duchu, bez toho, že by jim 

oponovali. V p�ípad� pochybností je možné požadovat vysv�tlení pouze prost�ednictvím 
kapitána a trenéra ve h�e. 

c) Ú�astnící se musí vyvarovat jednání nebo postoj� zam��ených na ovliv�ování rozhodnutí 
rozhod�ích nebo zakrývání chyb vlastního družstva.  

d) Fair play 
e) Ú�astníci se musí chovat zdvo�ile a s úctou v duchu fair play nejen k rozhod�ím, ale i k 

ostatním funkcioná��m, soupe��m, spoluhrá��m a divák�m.  
f) Domluva mezi �leny družstva v pr�b�hu utkání je dovolena. 

8.2 NEVHODNÉ CHOVÁNÍ 

8.2.1 Mírn� nevhodné chování 
P�estupky vyplývající z mírn� nevhodného chování nejsou p�edm�tem sankcí. Povinností prvního 
rozhod�ího je p�edcházet opakování takového chování a to napomenutím družstva slovem nebo 
prost�ednictvím kapitána. Toto napomenutí není sankcí a nemá žádné okamžité d�sledky. Není 
zaznamenáváno do zápisu o utkání.  

8.2.2 Nevhodné chování vedoucí k sankcím 
Nevhodné chování �lena družstva v��i funkcioná��m, soupe��m, spoluhrá��m – viz specifikace 
dle t�chto Pravidel. 

8.2.3 Uplatn�ní sankcí za nevhodné chování 
Všechny sankce za nevhodné chování jsou sankcemi individuálními z�stávají v platnosti po celé 
utkání a jsou zaznamenávány do zápisu o utkání.  

9 �ÍZENÍ ZÁPASU A UTKÁNÍ 

Zápas jednorázových nebo dlouhodobých sout�ží nebo celé utkání dlouhodobých sout�ží �ídí 
delegovaní rozhod�í nestrann� podle sportovn�-technických p�edpis�. 

9.1 PO�ET ROZHOD�ÍCH  

9.1.1 Zápas nebo utkání �ídí dva rozhod�í (1. rozhod�í a 2. rozhod�í). 	ídící orgán sout�že m�že v 
Rozpisu sout�že stanovit, že na �ízení zápasu se podílí v�tší �i menší po�et rozhod�ích.  

9.1.2 	ídí-li zápas nebo utkání jeden rozhod�í, p�ejímá práva a povinnosti obou. Obsluhou ukazatele 
stavu zápasu m�že pov��it bu� zástupce domácího družstva nebo st�ídav� ob� družstva. 

9.2 POVINNOSTI OBOU ROZHOD�ÍCH 

Povinností obou rozhod�ích: 
a) �ídí zápas nebo utkání v úboru stanoveném Rozpisem sout�že 
b) provád�jí losování 
c) dávají pokyn k provedení podání a k p�erušení hry   
d) posuzují chyby ve h�e a ur�ují, která strana získala bod   
e) na�izují nový mí� v p�ípad�, že se neshodnou v posouzení chyby  
f) kontrolují ukazatel stavu zápasu a utkání 
g) v p�ípad� pot�eby na�izují úpravu h�išt�, �ar, sít�, úboru hrá�� apod.  
h) posuzují chování hrá�� i ostatních a podle pot�eby ur�ují p�íslušný postih  
i) povolují a kontrolují st�ídání hrá�� a oddechové �asy  
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j) m��í �asové lh�ty  
k) dávají pokyny píš�alkou a používají smluvených znamení  
l) obsluhují ukazatel stavu zápasu a utkání 
m) ze závažných d�vod� m�že rozhod�í p�erušit hru; po pominutí d�vodu hra pokra�uje 

novým mí�em  
n) provád�jí všechny další úkony a rozhodnutí vyplývající ze sportovn�-technických p�edpis�  

9.3 PRVNÍ ROZHOD�Í 

9.3.1 Kompetence prvního rozhod�ího: 
a) �ídí zápas nebo utkání od za�átku až do konce. Má pravomoc nad všemi rozhod�ími, �leny 

družstev a nad po�adatelskou službou 
b) nep�ipustit do hry ú�astníka (družstvo), které nemá platnou soupisku a hrá�e, který na 

soupisce není uveden, pop�ípad� není schopen na žádost rozhod�ího, instruktora nebo 
kapitána soupe�e prokázat svou totožnost. Osoba mladší 15-ti let se prokazuje registra�ním 
pr�kazem, vydaným �NS obsahujícím také fotografii hrá�e. 

c) dává pokyn k nástupu na h�išt� 
d) prov��it vliv alkoholu u hrá��, trenér� a vedoucího družstva  formou testu na p�ítomnost 

alkoholu v krvi (dechová zkouška) – toto prov��ení probíhá výhradn� v rámci p�estávky 
mezi zápasy 

e) prov��it vliv alkoholu u po�adatelské služby formou testu na p�ítomnost alkoholu v 
organismu (dechová zkouška) – toto prov��ení probíhá výhradn� v rámci p�estávky mezi 
zápasy 

f) nep�ipustit do hry hrá�e se sádrovým obvazem, hrá�e, který je pod vlivem alkoholu 
v pr�b�hu zápasu a nejednotn� �i v rozporu s Pravidly �i Rozpisem sout�že oble�enou 
sestavu družstva 

g) nep�ipustit k výkonu funkce �lena družstva, pokud je pod vlivem alkoholu nebo kou�í 
cigarety �i doutníky a vykázat takového �lena družstva z lavi�ky družstva a herního 
prostoru, p�íp. mu odebrat ozna�ení po�adatele 

h) v pr�b�hu zápasu nebo utkání jsou rozhodnutí prvního rozhod�ího kone�ná. Je oprávn�n 
zm�nit rozhodnutí ostatních rozhod�ích, jestliže je p�esv�d�ený, že se mýlí. Toto se netýká 
okamžiku, kdy na�izují nový mí� v p�ípad�, že se neshodnou v posouzení chyby. 

i) má právo rozhodnout o jakékoliv záležitosti, týkající se zápasu nebo utkání, v�etn� t�ch, 
které nejsou uvedeny v Pravidlech.  

j) nesmí p�ipustit žádnou diskusi o svých rozhodnutích. Na žádost kapitána nebo trenéra, 
však první rozhod�í vysv�tlí použití nebo výklad pravidel, na jejichž základ� rozhodl.  

k) rozhoduje o p�erušeních hry.  
l) vyžadovat po vedoucím domácího družstva zm�nu obsazení na pozici po�adatelské služby, 

pokud bude zjišt�n alkohol u �lena po�adatelské služby vykázat z lavi�ky a herního 
prostoru hrá�e, trenéra �i vedoucího družstva, pokud u n�j bude zjišt�n alkohol dechovou 
zkouškou �i pokud kou�í cigarety nebo doutníky  

m) vyzvat kapitány družstev ke kontrole a podpisu zápisu 

9.3.2 Zodpov�dnosti prvního rozhod�ího: 
a) v zápase nebo utkání za rozhodnutí, zda hrací plocha, vybavení a podmínky spl�ují 

požadavky hry (p�ed i v pr�b�hu utkání, zápasu, setu)  
b) kontroluje hrací plochu, mí�e a další vybavení (p�ed i v pr�b�hu utkání, zápasu, setu) 
c) provádí losování s kapitány družstev  



Pravidla �eského nohejbalového svazu 

1 

Strana 18 (celkem 21) 

d) vyplnit �ádn� zápis o zápasu nebo utkání a po skon�ení zápasu nebo utkání zkontrolovat 
zápis o utkání a uvést do n�ho všechny d�ležité události, zvlášt� jestli je p�esv�d�en, že 
došlo k pokusu o podvod. Zápis podepsat jako poslední. 

e) p�i p�erušení utkání zapsat do poznámek v zápise o utkání d�vod, �as p�erušení, �as 
op�tovného zahájení, stav skóre v rozehraném setu, kdo je na podání a kdy je pokra�ováno 
v utkání 

f) vyzna�it do zápisu o utkání start fluktujícího hrá�e (písmenem F) 
g) vyzna�it do zápisu o utkání start hostujícího hrá�e (písmenem H) 
h) uvést do zápisu o utkání nedostatky týkající se Sout�žního �ádu, p�ípadné nám�ty 

instruktora utkání dle ustanovení Sout�žního �ádu a také další skute�nosti jako nap�. 
d�vody skre�ování utkání, zjišt�ní alkoholu u ú�astník� utkání atp. 

i) zkontrolovat za p�ítomnosti obou kapitán� družstev soupisky družstev (n�kterými díl�ími 
zápisy m�že pov��it druhého rozhod�ího) 

9.4 DRUHÝ ROZHOD�Í 

9.4.1 Kompetence druhého rozhod�ího: 
a) má pravomoc nad všemi �leny družstev a nad po�adatelskou službou 
b) p�ed zahájením hry kontroluje p�ipravenost hrací plochy ke h�e, zejména vyzna�ení h�išt� 

a hrací plochy �arami, upnutí sít�, umíst�ní ukazatel� stavu, umíst�ní hrá�ských lavi�ek 
apod. 

c) p�estane-li být první rozhod�í schopen pokra�ovat ve své �innosti, druhý rozhod�í ho 
nahrazuje 

9.4.2 Zodpov�dnosti druhého rozhod�ího 
a) p�ed zahájením hry kontroluje p�ipravenost hrací plochy ke h�e, zejména vyzna�ení h�išt� 

a herního prostoru �arami, upnutí sít�, umíst�ní ukazatel� stavu, umíst�ní hrá�ských 
lavi�ek apod. 

b) dohlíží na �leny družstva na lavi�ce oznamuje jejich nevhodné chování prvnímu 
rozhod�ímu 

c) �ídí se pokyny prvního rozhod�ího vyjma posuzování chyb ve h�e  
d) kontroluje délku p�erušení hry  
e) kontroluje po�et oprávn�ných p�erušení hry  
f) podepsat zápis o utkání 

9.5 �ÁROVÍ ROZHOD�Í 

9.5.1 Pozice �árových rozhod�ích 
Jsou-li delegováni �ároví rozhod�í, stojí v prostoru volné plochy v místech ur�ených prvním 
rozhod�ím. Každý z nich kontroluje sv��enou �ást herního prostoru.  

9.5.2 Zodpov�dnosti �árových rozhod�ích 
�ároví rozhod�í plní své funkce použitím prapork� a signalizují:  

a) dopad mí�e do h�išt� nebo mimo h�išt� 
b) odehrání mí�e z mimoherního prostoru 
c) p�ešlap p�i podání 

9.6 STANOVIŠT� ROZHOD�ÍCH  

Stanovišt� rozhod�ích je v prostoru volné plochy. 
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9.7 SMLUVENÁ ZNAMENÍ ROZHOD�ÍCH  

9.7.1 Rozhod�í smluvenými znameními a p�erušením hry hvizdem píš�alky signalizují chyby ve h�e: 
a) vyšší než povolený po�et dotyk� mí�e - vzty�it p�íslušný po�et prst� dle druhu hry 

(jednotlivci, dvojice, trojice), signalizováno p�i události 
b) vyšší než povolený po�et dopad� mí�e - jednou rukou ukázat k zemi, druhou vzty�it a 

ukázat p�íslušný po�et prst� dle druhu hry (jednotlivci, dvojice, trojice), signalizováno p�i 
události 

c) dvojdopad mí�e - ukázat k zemi dv�ma prsty jedné ruky, signalizováno p�i události 
d) dvojdotek hrá�e nebo válení mí�e po hrá�i - vzty�it dva prsty jedné ruky, signalizováno p�i 

události 
e) dotyk mí�e s herním pole soupe�e po odrazu z vlastního herního pole – ukázat k zemi dlaní 

jedné ruky 
f) p�ešlap p�i podání - ukázat na místo p�ešlapu, signalizováno p�i události 
g) dotyk sít� - uchopit rukou pásku sít�, signalizováno p�i události 
h) dotyk mí�e rukou - uchopit se za ruku, signalizováno p�i události 
i) nedovolený dotyk protihrá�� - úder p�stí do otev�ené dlan�, signalizováno p�i události 
j) dopad mí�e mimo h�išt�, pr�let mí�e mimo sí�, odehrání mí�e z mimoherního prostoru, 

chybný dotyk hrá�e nebo mí�e s cizím t�lesem, chybné provedení herní �innosti z hlediska 
místa provedení - upažit s ohnutým p�edloktím vzh�ru, dlan� otev�ených rukou sm��ují 
vzad, signalizováno p�i události 

9.7.2 Rozhod�í smluvenými znameními signalizují další situace nebo pokyny: 
a) dopad mí�e do h�išt� - ukázat rukou a prsty k zemi, signalizováno kdykoliv dopadne mí� 

v t�sné blízkosti �áry �i na �áru nebo p�i nep�ehledné situaci 
b) zahájení hry podáním – zahájení hry hvizdem píš�alky a pohyb upažené ruky do pokr�ení 

ve sm�ru od podávajícího hrá�e sm�rem k p�ijímající sestav�, signalizováno jako pokyn 
rozhod�ího 

c) nový mí� - p�erušení hry hvizdem píš�alky, ruce v p�st, palce vzty�it vzh�ru, 
signalizováno jako pokyn rozhod�ího 

d) st�ídání hrá�� - p�erušení hry hvizdem píš�alky, kroužit p�edloktími navzájem kolem sebe, 
zvolat „st�ídání“ a název žádajícího družstva, signalizováno p�i žádosti družstva 

e) oddechový �as - p�erušení hry hvizdem píš�alky, dlan�mi vytvo�it písmeno „T“, zvolat 
„tajm“ a název žádajícího družstva, signalizováno p�i žádosti družstva 

f) nástup na h�išt� – p�erušení p�ípravy na utkání hvizdem píš�alky, zvolat „nástup“, 
signalizováno jako pokyn rozhod�ího 

9.7.3 �ároví rozhod�í smluvenými znameními signalizují chyby ve h�e i další situace: 
g) dopad mí�e do h�išt� - ukázat praporkem k zemi, signalizováno kdykoliv dopadne mí� 

v t�sné blízkosti �áry �i na �áru nebo p�i nep�ehledné situaci 
h) dopad mí�e mimo h�išt�, p�ešlap p�i podání, odehrání mí�e z mimoherního prostoru – 

zvednout praporek vzh�ru, signalizováno p�i události 

10 STUPNICE PROVIN�NÍ A POSTIH� 

10.1 1. STUPE� 

Provin�ním 1. stupn� jsou: 
a) nevhodné poznámky ú�astník� hry p�i zápasu i mezi sety 
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b) �asté protesty kapitána nebo trenéra 
c) zesm�š�ování soupe�e 
d) neupravený úbor hrá�� 
e) neoprávn�né žádosti o p�erušení hry a její zdržování 
f) p�ekro�ení �asové lh�ty  
g) neoprávn�ný vstup kapitána nebo trenéra do herního prostoru 

Postih: slovní napomenutí provinivšího se hrá�e (p�i provin�ní družstva slovní napomenutí 
kapitána). 

10.2 2. STUPE� 

Provin�ním 2. stupn� jsou: 
a) opakování provin�ní 1. stupn� týmž hrá�em nebo celým družstvem 
b) neúmyslná nebezpe�ná hra se zran�ním soupe�e 
c) úmyslné narušování zápasu 
d) nesportovní chování  
e) úmyslné zakopnutí mí�e 

Postih: žlutá karta pro viníka (p�i provin�ní družstva žlutá karta bude do zápisu zaznamenána jako 
žlutá karta družstva) a p�isouzení bodu soupe�i. 

10.3 3. STUPE� 

Provin�ním 3. stupn� jsou: 
a) opakování provin�ní 2. stupn� týmž hrá�em nebo celým družstvem 
b) hrubé nesportovní chování 
c) urážka nebo zleh�ování výkonu rozhod�ího 
d) úmyslné zasažení protihrá�e n�kterou �ástí t�la  

Postih: �ervená karta pro viníka a jeho vylou�ení do konce utkání (p�i provin�ní družstva �ervená 
karta bude do zápisu zaznamenána jako �ervená karta družstva) a p�isouzení bodu soupe�i. 

10.4 4. STUPE� 

Provin�ním 4. stupn� jsou: 
a) zjišt�ní alkoholu u hrá�e, trenéra �i vedoucího družstva 
b) odmítnutí dechové zkoušky pro zjišt�ní alkoholu 

Postih: skre� následujícího zápasu ve prosp�ch soupe�e. 

10.5 5. STUPE� 

Provin�ním 5. stupn� jsou: 
a) znemožn�ní výkonu rozhod�ího 
b) hrubé násilnosti 
c) neregulérní prost�edí 

Postih: ukon�ení utkání. 
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11 ZÁV�RE�NÁ A P�ECHODNÁ USTANOVENÍ 

11.1 P�ECHODNÁ USTANOVENÍ 

Výkonný výbor �NS m�že zm�nit zn�ní pravidel pro vybrané jednorázové sout�že �NS, pokud 
tato zm�na bude provedena jako zm�na pro ov��ení potenciálních nových pravidel. 

11.2 PLATNOST DOKUMENTU 

11.2.1 Ruší se všechny p�edchozí Pravidla v�etn� všech zm�n a dopl�k�. 

11.2.2 Tento dokument je platný dnem 13.3.2011 s ú�inností od 13.3.2011. 
 
 

V Praze dne 13.3.2011 
 Kamil Kleník v.r. 
 Prezident �NS 
 


