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ORGANIZACE | AKCE | MASTER OF BEACH 

PRAVIDLA 

1. OBECNÁ PRAVIDLA: 

• hraje se 3 na 3 

• družstvo musí mít alespoň jednu ženu a současně musí být alespoň jedna žena na hřišti při 

utkání 

• maximální počet hráčů v družstvu jsou 4 hráči.  

• k utkání musí nastoupit alespoň 2 hráči (2x 15:0); 

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

• hraje se souběžně na dvou hřištích 16x 8 metrů, volná zóna okolo hřiště je 5 metrů do stran; 

• výška sítě je 2,24 m; 

• terén je tvořen stejnorodým pískem, hráči nastupují na vlastní nebezpečí; 

• utkání řídí jeden hlavní rozhodčí, jenž je zároveň zapisovatelem výsledného skóre; 

• 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, získá-li jeden ze soupeřů 15 bodů za předpokladu rozdílu nejméně dvou bodů; 

• ve skupině se hrají 2 sety, konečný stav může skončit remízou 1:1 na sety; 

• vyřazovací zápasy se hrají na rozhodující set, tzn. pokud je po dvou setech skóre 1:1, hraje se 

rozhodující set do 15, vyhrává to družstvo, jež jako první získalo 15 bodů s rozdílem nejméně 

dvou bodů (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; 

• před utkáním proběhne pod dohledem rozhodčího losování kapitánů o míč/stranu;  

• hráči musejí být plnoletí. 
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2. POVINNÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ: 

• sportovní oblečení 

• hraje se naboso 

3. SITUACE VE HŘE: 

• míč je ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem; 

• míč je v hřišti, jestliže se dotkne povrchu hřiště včetně vymezujících čar; 

• míč je mimo dotkne-li se antének, provazů, sloupků nebo sítě vně postranních pásek; 

• každé družstvo je k vrácení míče přes síť oprávněno použít maximálně tří odbiti; 

• odbití družstva zahrnují nejen úmyslná odbití hráčem, ale i neúmyslné doteky míče; 

• hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma po blokování); 

• dva hráči se mohou dotknout míče současně; 

• dotknou-li se dva spoluhráči míče současně, je to počítáno jako dvě odbití (vyjma po blokování); 

• míč se může dotknout kterékoliv části těla, míč musí být udeřen nikoliv chycen či hozen; 

• míč zahraný do sítě může být zahrán v rámci povolených tří odbití družstvem; 

• hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po jeho útočném úderu za předpokladu, že úder do 

míče byl proveden ve vlastním hracím prostoru; 

• je zakázáno dotknout se jakékoliv části sítě nebo antének; 

• podání je povoleno spodním i horním úderem; 

• míč přes síť může být odbitý jakýmkoliv úderem mimo hrací formu „prsty“; 

• hráč nesmí odbít ani blokovat míč, jež je přímý z podání protějšího týmů; 

• první odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem včetně toho, který se dotkl míče 

při bloku. 

4. BODOVÁNÍ A POSTUPOVÝ KLÍČ: 

• za výhru ve skupině připisuje družstvo 2 body; 

• za remízu ve skupině připisují družstva po 1 bodu; 
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• 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). 


