
  
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZACE | AKCE | BOREC OF NOHEC 

PRAVIDLA 

1. OBECNÁ PRAVIDLA: 

• hraje se 3 na 3, maximální počet hráčů v družstvu jsou 4; 

• k utkání musí nastoupit alespoň 2 hráči, jinak bude kontumováno (2x 10:0); 

• družstvo musí mít zvoleného kapitána (ten je označen páskou na levé ruce); 

• hraje se na vymezeném hřišti cca 18 x 9 m; 

• utkání řídí jeden hlavní rozhodčí; 

• hráči nastupují na vlastní nebezpečí; 

• hraje se ve čtyřech skupinách po 4 družstvech systémem každý s každým; 

• ze skupiny postupují do „pavouku“ všechna družstva v závislosti na pořadí (viz rozpis PO); 

• set končí, získa-li jeden ze soupeřů 10 bodů, přičemž není zapotřebí rozdílu dvou míčů; 

• ve skupině se hrají 2 sety, konečný stav může skončit remízou; 

• vyřazovací zápasy se hrají na dva vítězné sety (postupuje pouze výherce); 

• pauza mezi sety není definována, týmy nastoupí v co nejkratším časovém intervalu, a to jak při 

rotaci mezi sety, tak při předvolání na zápas dle platného rozpisu zápasů; 

• time out není povolen. 

4. POVINNÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ ÚČASTNÍKŮ 

• vhodná obuv na tartanové hřiště. 

5. BODOVÁNÍ A POSTUPOVÝ KLÍČ: 

• za výhru ve skupině připisuje družstvo 2 body; 

• za remízu ve skupině připisují družstva po 1 bodu; 

• za prohru v skupině nezískává družstvo žádný bod; 



  
 
 
 
 
 
 

 

• při shodě bodů 2 družstev ve skupině rozhoduje o následujícím pořadí vzájemný zápas, bodový 

rozdíl, počet získaných bodů, los; 

• při shodě bodů 3 družstev ve skupině rozhoduje o následujícím pořadí minitabulka (bodový 

rozdíl ze vzájemných utkání, počet získaných bodů ze vzájemných utkání, los). 

6. BOD JE UZNÁN: 

• v případě, že míč dopadne mimo hrací pole; 

• v případě dvojdoteku míče bez kontaktu hráče; 

• v případě, že při podání dopadne míč území vymezené pro podání; 

• v případě, že při výběru podání dopadne míč mimo herní pole; 

• v případě, že počet doteků jednoho družstva je vyšší než 3 včetně odehrání míče přes síť; 

• v případě, že dojde ke kontaktu hráče se sítí (sako); 

• v přípaže, že míč neprojde pomyslnou roztečí síťových sloupků; 

• v případě, že míč skončí v síti a následuje dvojdotek míče se zemí; 

• v případě dvojdoteku hráče s míčem ve vzduchu; 

• v případě, že dojde ke kontaktu míče s paží hrače (od ramene po konečky prstů); 

• v případě přešlapu při podání. 


