Fotbal
Hrací doba 1 x 15 minut

Počet hráčů v přihlášeném týmu:
Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde
z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým). V případě vyššího počtu hráčů se
medaile rozdělí dle interních pravidel přihlášeného týmu.

Pravidla
1. Utkání se hraje systémem 4+1.
2. Za výhru jednoho utkání získá tým 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.
3. Turnaj bude probíhat formou skupin a následné vyřazovací části.
4. Skupiny budou zveřejněny 3 dny předem. Stejně tak počet postupujících ze skupin.
5. V případě nerozhodného pořadí ve skupině rozhoduje vzájemný zápas, skóre,
penaltový rozstřel.
6. Střídá se hokejově, ale pouze na vlastní polovině.
7. Na dodržování pravidel dohlíží nestranný rozhodčí, představený oběma týmům před
začátkem zápasu. Rozhodčí je nejvyšší autoritou na hřišti.
8. Hraje se podle standartních fotbalových pravidel (viz pravidla FIFA). Speciální úpravy
pravidel jsou uvedeny níže. Potrestání přestupků proti pravidlům je ponecháno na
citlivosti rozhodčího. Doporučuje se však za středně vážné porušení pravidel udělit
žlutou kartu a červenou kartu za vážné porušení pravidel. Hráč, který obdrží
červenou kartu nebo dvě žluté, je vyloučen a nesmí nastoupit do dalšího zápasu.
V utkání, kde nastane takováto situace, se potrestanému mužstvu sníží počet hráčů
v poli o jednoho.
9. Dojde-li k porušení pravidel ve vlastním brankovišti, je odpískána penalta. Ta bude
provedena ze stanovené značky. V ostatních případech bude zahrán volný přímý
kop.
10. Při rozehrávání po přerušení hry musí být druhý tým vzdálen nejméně 2 metry.
11. Tzv. malá domů není povolena.
12. Skluzy nejsou povoleny.
13. Aut se zahrává kopem ze země. Míč musí stát.
14. Výhoz od brankáře musí dopadnout na vlastní polovinu. V opačném případě druhý
tým zahrává nepřímý volný kop z poloviny hřiště.
15. Každý tým musí mít stejnou barvu trik.

Nohejbal
Hrací doba:
Hra končí v případě, kdy jeden tým získá 2 vítězné sety. Set vyhravá tým, který jako první
získá 10 bodů (není nutný dvoubodový rozdíl)
Počet hráčů v týmu:
Hrají proti sobě 2-členné týmy

Stručná pravidla:
1. Turnaj bude probíhat formou skupin, jejichž vítězové si zahrají o 1.-2. místo a druzí ve
skupině o 3. místo.
2. Za výhru jednoho utkání tým získává 3 body. Poražení neobdrží žádný bod.
3. V případě konečného nerozhodného pořadí rozhoduje vzájemný zápas, skóre,
zkrácený set do 5 bodů.
4. O prvním podávajícím rozhodne úvodní los.
5. Podání se provádí od základní čáry a první dotyk se zemí je povolen mezi čárou
podání a sítí. Kontakt míče se sítí není při podání povolen a podání se opakuje.
6. Ve druhém setu začíná podávat družstvo, které v předchozím setu nezačínalo.
7. Při nohejbale se smí hráč dotknout míče, kteroukoliv částí těla kromě paže. Pokud
hrají dvojce nebo trojice, provedou hráči akci jedním až třemi dotyky míče střídavě
tak, že mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem v herním poli nejvýše
jednou. Hráč se nesmí dotknout míče dvakrát bezprostředně po sobě, aniž by se ho
dotknul jiný hráč.
8. Pokud se stane, že se protihráči dotknou míče současně, hra pokračuje stejně, jako
by se míče dotknul protihráč a předchozí akce se anulují. Při souboji o míč se může
hrající hráč dotknout soupeře pouze na noze pod kolenem a níž. Při hře celým a
hlavou je povolen kontakt kdekoli.
9. Míč může být do soupeřova pole zahrán pouze přímým dotykem hráče z vlastní
poloviny herního pole, a to pouze přes síť. Nepovoluje se odraz od země.
10. Blokovat soupeře je dovoleno kdekoliv, avšak pouze tím, že se hráč musí dotýkat
svého herního pole nebo na něj po výskoku doskočit. Platí pravidlo, že se hráč nesmí
dotknout sítě. Může se jí a upínacího zařízení dotknout pouze v případě, že je vně
hřiště, a pokud tím neovlivní hru. Pokud se míč dotkne sítě, nepovažuje se to za
dopad na zem.
11. Podávající musí mít stojnou nohu v poli zahájení. Míč je ve hře okamžikem, kdy se ho
podávající dotkne nohou. Míč musí dopadnout do soupeřova pole. Při běžném
odehrání musí hráč stát ve vlastním herním poli nebo z něj při výskoku odrazit.
12. Porušení pravidel vede k udělení bodu soupeři.
13. Na dodržování pravidel dohlíží rozhodčí, představený oběma týmům před utkáním.
Rozhodčí je nejvyšší autorita na hřišti.

Volejbal
Hrací doba:
Hraje se na jeden vítězný set na 25 bodů. (vyžaduje se dvoubodový rozdíl)
Počet hráčů v týmu:
Hrají proti sobě 6-členné týmy. Tým může nastoupit i v menším počtu, počet hráčů druhého
týmu se nemění.

Stručná pravidla:
1. Turnaj bude probíhat formou skupin, jejichž vítězové si zahrají o 1.-2. místo druzí ve
skupině hrají o 3. místo
2. V případě nerozhodného konečného pořadí rozhoduje vzájemný zápas, skóre,
zkrácený set do pěti bodů.
3. O prvním podávajícím rozhodne los.
4. Hra začíná podáním, které se provádí od základní čáry.
5. Po úderu do míče při podání se mohou hráči přemisťovat a zaujímat jakékoliv
postavení ve svém poli.
6. Pokud družstvo, které podává získá bod, podávající hráč podává znovu. Pokud však
získá bod soupeř, družstvo nejprve postoupí a následně podává. Hráč, který
postoupí z postavení 2 (přední pravý) do postavení 1 (zadní pravý), bude podávat.
7. Při přehození sítě má družstvo na zpracování a připravení útoku dvě nahrávky na
vlastní polovině, při třetím dotyku s míčem musí družstvo přehazovat míč na polovinu
soupeře. Tato tři odbití mají i po zásahu vlastního bloku. Toto přehazování pokračuje
tak dlouho dokud míč nedopadne na zem (vně i uvnitř hřiště) nebo dokud se jednomu
družstvu nepodaří dostat míč na polovinu soupeře povoleným způsobem.
8. Pokud přehození nebo smeč dopadne mimo polovinu soupeře nebo do sítě získává
bod a podání soupeř.
9. Ve druhém setu začíná podávat družstvo, které v předchozím setu nezačínalo.
10. Chyby ve hře, při kterých soupeř získává bod:


Hráč se dotkne sítě,



hráč překročí do soupeřova pole,



hráč nese, táhne nebo hází míč,



hráč se dopustí dvojdoteku,



hráč při podání přešlápne zadní čáru hřiště,



hráč zadní řady blokuje,



družstvo hraje míčem počtvrté,



míč se dotkne nebo přeletí síť za svislými bočními anténkami,



kterýkoli míč, který skončí mimo hřiště

11. Na dodržování pravidel dohlíží nestranný rozhodčí, který je týmům představen před
začátkem utkání. Rozhodčí je nejvyšší autoritou na hřišti.

Famfrpál
Hrací doba:
Hra končí chycením zlatonky nebo 30 minutách od jejího vypuštění

Počet hráčů v týmu:


3 střelci



2 odrážeči



1 brankář



1 chytač

Pozice hráčů v týmu:
Střelci
Střelci se snaží přihrávat camrál a bodovat prohozením camrálu jednou z protivníkových
branek, tím získávají pro svůj tým 10 bodů.
Každý střelec je označen bílou čelenkou.
Pokud je střelec zasažen potloukem, který hodil odrážeč protivníkova týmu, musí
sesednout z koštěte, vrátit se ke svým branám a dotknout se jich. Pokud ve chvíli
zasažení drží střelec camrál, musí ho okamžitě upustit.

Odrážeči
Odrážeči se snaží zasáhnout protivníkovy hráče potlouky a zároveň ochránit své hráče
před potlouky protivníka.
Každý odrážeč je označen černou čelenkou.

Brankář
Úkolem brankáře je chránit branky před vstřelením gólu. Pokud drží brankář camrál, je
imunní vůči potloukům (v brankovišti). Pokud se brankář dostane mimo brankoviště, má
stejné postavení jako střelec.
Brankář je označen zelenou čelenkou.

Chytač
Úkolem chytače je chytit zlatonku. Chycením zlatonky pro svůj tým získává 30 bodů.
Chytač je označen žlutou čelenkou.

Pravidla:
1. Turnaj bude probíhat formou skupin, jejichž vítězové se střetnou ve finále a druzí ve
skupinách si zahrají o 3. místo.
2. Před zahájením hry se každý tým seskupí u svých obručí. Míče se umístí do středu
hřiště. A rozhodčí odstartuje hru.
3. Zlatonka je vypuštěna do hry cca 3 minuty po zahájení. Do té doby stojí chytači mimo
hřiště a nezasahují do hry. Vzlétají teprve na pokyn rozhodčího.
4. Provinění proti pravidlům:
•

Odrážeči nesmí mířit potloukem na hlavu.

•

úder nebo kopnutí do soupeře (kontakt možný pouze tělem např. jako u
fotbalu).

5. Tresty: nejprve napomenutí následně trestné střílení pro soupeře
6. Trestné střílení se provádí z pěti metrů na nebráněné obruče.
7. Každý tým musí mít stejnou barvu trik.
8. Na dodržování pravidel dohlíží nestranný rozhodčí, který je týmům představen před
začátkem utkání. Rozhodčí je nejvyšší autoritou na hřišti.

