
Rektorský sportovní den UHK 

Propozice MULTITURNAJ smíšených 
družstev  

KDE: TJ Slavia Hradec Králové 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

 8:20 hod. – 8:40 hod. – prezence 

 8:45 hod. – informace k průběhu turnaje, focení  

 9:00 hod. – 14:00 turnaj 

 14:00 hod. vyhlášení turnaje 

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT: 
Smíšená družstva složená ze studentů UHK, tým: 6-8 členů, přičemž z toho musí 
být vždy dvě dívky ve hře 

DISCIPLÍNY MULTITURNAJE:  

Vybíjená, multi-frisbee, penalty + trestné hody na koš 

SYSTÉM TURNAJE: 
Družstva budou nalosována do skupin, kde budou hrát systémem „každý 
s každým“, v každé z jednotlivých disciplín, dále pak o umístění. O pořadí ve 
skupinách rozhodují vyhrané disciplíny (jedna disciplína = jeden bod). Hody na 
koš a kopy na branku jsou brány jako jedna disciplína. Každá disciplína musí mít 
vítěze. 

příklad: A vs. B 1:2, A vs. C 3:0 – celkové skóre A mužstva = 4:2 

Pokud dojde ve skupině ke shodě v součtu bodů, o pořadí rozhoduje celkově 
dosažené skóre z disciplíny hody a kopy. Kdyby byla i v této disciplíně shoda, 
následuje náhlá smrt v hodech na koš. 

PRAVIDLA DISCIPLÍN: 
1) Vybíjená 

- Zápas je časově omezen na 8 min 

- Vyhrává tým, který vybije všechny soupeře, nebo bude mít po uplynutí 
stanoveného času více hráčů na hřišti než soupeř 

- Hraje se s 3 míči 



- Vždy platí pořadí, co se stalo, tzn. Pokud hráč vybije protihráče a následně 
přešlápne čáru, hráč, který byl vybitý odchází a následně odchází i ten, který 
přešlápl 

 Zahájení 

- Rozhodčí zahájí hru písknutím. 

- Před zahájením každé hry musí být všichni hráči za zadní čárou, míče jsou 
položeny na středové čáře. 

- Po zapískání mohou maximálně 3 hráči z každého týmu vyběhnout pro míče 
na střed, během tohoto startu se smí přešlápnout středová čára! 

- Po sebrání míčů, se musí míč/e dostat za čáru volejbalové trojky, buď se míč 
může přihrát jinému hráči, nebo s ním musí doběhnout za čáru. 

- Pokud se nedostane míč za trojkovou čáru a hráč s ním bude vybíjet, vybití 
neplatí. 

- Pokud vyběhne jakýkoli hráč před hvizdem rozhodčího, start se opakuje.  

 Přešlapy 

- Čáry jsou součástí kurtu, pokud hráč během hry přešlápne jakoukoli z nich: 
střední, postranní nebo zadní, je OUT. 

- Středová čára, se smí přešlápnout pouze při zahájení zápasu, když hráči 
vybíhají pro míče. 

 Out/vybitý 

- Když je hráč OUT/VYBITÝ, zvedne ruku a se zvednutou rukou odchází za 
postranní nebo zadní čáru, ke které má nejblíže. 

- VyOUTovaný/VYBITÝ hráč, není již součástí hry a nesmí záměrně narušovat 
chod hry, odrážet letící míče, pohybovat s míči na zemi, přihrávat míče 
ostatním hráčům. Míč, který má případně v držení, položí na zem. 

- Při zvednuté ruce je hráč neaktivní, nelze ho vybít. 

 Míče mimo hřiště 

- Hráč odcházející pro míč mimo hřiště musí zvednout ruku 
jen při překračování čáry. Vezme míč a vrací se do hřiště jen skrze zadní čáru! 
Již bez zvednuté ruky. (Pokud ruku zvedne, nic se neděje.) 

- Hráč nemůže od půlky hřiště odcházet se zvednutou rukou, pokud se tak 
stane, hráč je stále aktivní, dokud nepřejde čáru. 



- Pokud je míč na polovině soupeře, protihráč si ho nesmí vzít, ač na něj 
dosáhne. Pokud ho seberete, je OUT. 

- Pokud hráč nezvedne ruku a půjde pro míč, je automaticky OUT!!! 

- Hráč, který má v ruce míč, drží ho, nesmí zvednout ruku a jít pro další míč! 
Pokud ano, je OUT (míč může přihrát nebo odložit a jít pro jiný míč). 

 Blokování pomocí míče 

- Hráč může použít míč k blokování. 

- Pokud hráč používá míč k blokování, musí mít míč pod kontrolou, nesmí mu 
spadnout, být vyražen atd. pokud se tak stane, je hráč OUT. 

- Pokud hráč používá míč k blokování, součástí míče je i jeho ruka (dlaň po 
zápěstí, nikoli celá paže), v tomto případě po jejím trefení není hráč vybitý.  

- Zablokovaný, odražený míč, není nadále aktivní, nemůže vybít jiného hráče. 

 Zákazy 

- Driblování je zakázáno! 
- Kopání do míče je zakázáno! 

 Přihrávky 

- Hráči mohou přihrát míč spoluhráči, kdykoliv chtějí. 

- Přihrávka posláním míče po zemi směrem k soupeři je dovoleno. 

 Pravidlo 5 vteřin 
- Pravidlo 5ti vteřin, začíná běžet v tu chvíli, kdy má jeden z týmů více hráčů než 
druhý tým, nebo shodný počet hráčů a má na své polovině 2 míče.  
- Rozhodčí začne odpočítávat 5 vteřin a tým má daný čas na odhození alespoň 
jednoho míče. 
- Pokud tým nestihne odhodit míč/e, musí všechny míče poslat druhému týmu 
po zemi. 
 

 Aktivita týmu 
- Týmy musí hrát aktivní hru. 
- Míče musí být stále ve hře. Pokud je míč mimo hřiště, hráči si pro ně musí 
chodit. 
- Pokud má nějaký tým převahu, nesmí záměrně posílat míče druhému týmu, 
nebo házet vedle, do země apod. Musí se snažit soupeře vybít! Pokud to 
nebude regulérní hod, rozhodčí dá první napomenutí. Po opakovaném 
taktizování a neaktivní hře, bude hráč označen za OUT. 



 
 Nesportovní chování = OUT 

- Hráč, který se bude chovat nesportovně, bude označen za OUT. 

- Hráč, který bude čekat na soupeře, až hodí míčem, aby mohl v tom okamžiku 
zvednout ruku a jít pro míč za čáru, se považuje za nesportovní chování = OUT. 

2) Frisbee 

- Zápas je časově omezen na 8 min 

- Tým, který dosáhne více branek v časovém limitu, vyhrává. Při shodě bodů 

rozhoduje dovednostní disciplína určena pořadateli turnaje. 

 Počet hráčů 

- 1 brankář, 2 obránci a 3 útočící hráči 

Brankář: Každé družstvo musí mít zvoleného brankáře, který se může 

pohybovat pouze ve vymezeném brankovišti. Brání proniknutí talíře za 

brankovou čáru a po obdrženém gólu může okamžitě zahájit protiútok.  

Obránci: Každé družstvo musí mít zvolené dva obránce. Ti se pohybují 

pouze na své obranné polovině a nesmí do brankoviště. 

Útočníci: Každé družstvo hraje se třemi vybranými útočníky, kteří se 

pohybují pouze na útočné polovině a nesmí do brankoviště soupeře. 

- Posty během hry nelze měnit! 

 Pasivita 

- Pokud rozhodčí usoudí, že tým záměrně zdržuje hru, zvedne pravici. Od té 

doby se musí útočící družstvo do 10s. pokusit o zakončení. 

 Pohyb disku 

- Disk se smí pohybovat pouze nahráváním od hráče k hráči. 

- Hráč s diskem nesmí běhat, může pouze pivotovat kolem jedné pevně stojící 

nohy (úkroky do stran). 

- Hráč s diskem („házeč“) má 5 vteřin na odhození disku. Obránce bránící 

tohoto hráče („marker“), pokud je od něj méně než tři metry a maximálně na 

šířku disku, zvedne ruku a odpočítává čas stání. 



 Změna držení disku 

- Nastává vždy, když je nahrávka neukončená, zachycená nebo sražená 

protihráčem, disk se dotkne země nebo je chycen útočícím hráčem v autu, 

útočníci si disk podají, útočník chytí vlastní hod nebo útočník neodhodí disk 

před napočítáním. 

- Rozehrává se z místa, kde talíř spadl, z místa, kde vylétl ze hřiště nebo kde se 

stala chyba. 

 Bezkontaktní sport 

- Hráči se musí vyhýbat kontaktu se soupeřem. Samozřejmě se stává, že se hráči 

potkají ve vzdušných soubojích a podobně, avšak touha získat disk není 

omluvou pro nebezpečnou hru. 

 Faul 

- Faul je důsledkem fyzického kontaktu mezi soupeři. 

- Faul může zahlásit faulovaný hráč a musí tak učinit nahlas ihned po faulu. 

Spirit of the game — Frisbee je od samého počátku postaveno na sportovním 

duchu, který klade odpovědnost za dodržování pravidel a fair play na samotné 

hráče. Vysoce soutěživá hra je vítána, nikdy však ne za cenu ztráty vzájemné 

ohleduplnosti mezi hráči, porušování dohodnutých pravidel a vytracení prosté 

radosti za hry.  

3) Hody na koš a kopy na branku 
- tyto dvě disciplíny budou hodnoceny jako jedna 
a) Hody na koš  
- Každý člen hází dvakrát na koš z vyznačené vzdálenosti 
b) Kopy na branku  
- Každý člen kope dvakrát na prázdnou branku z vyznačené vzdálenosti 
 
- Při této disciplíně se sčítají úspěšné pokusy hodů na koš a kopů na branku. 
Každý dívčí úspěšný pokus je hodnocen dvěma body! Obě disciplíny probíhají 
současně. Tým A hází na koš (5 min) a tým B kope penalty (5 min), poté dojde k 
výměně na stanovištích a k následnému součtu bodů. Pro dodržení časového 
harmonogramu je nutné splnit jednu disciplínu v intervalu 5 minut. Po uplynutí 
stanovené doby nebude týmu umožněno pokračovat v disciplíně. 
- Pokud dojde ke shodnému součtu bodů, následuje náhlá smrt formou hodů na 
koš. 



 
CÍL TURNAJE  
Cílem turnaje je především se dobře pobavit a zahrát si. Vzhledem k systému 
turnaje je turnaj vhodný pro hráče všech výkonnostních úrovní. 
 
HRACÍ PLOCHA: 

Vybíjená se hraje na volejbalovém kurtu. Volejbalové čáry označují herní pole 
každého týmu, tzn. polovina volejbalového kurtu pro jeden tým. Frisbee se 
hraje na šířku haly, kde je na každé straně házenkářská branka. 

 
DŮLEŽITÉ: 
Každý tým musí mít trička stejné barvy. 
Každý tým musí mít zvoleného a označeného kapitána! 
Jako jediný může při disciplíně diskutovat s rozhodčím! 
Zodpovídá za včasné nastoupení svého týmu na sportoviště! (před začátkem 
turnaje mu bude předán rozpis zápasů) 
Nenastoupení týmu k disciplíně včas = diskvalifikace 

Každý tým má možnost podat písemnou stížnost na průběh turnaje nebo 
rozhodování rozhodčích. Tuto stížnost po předání poplatku 200 Kč přijme k 
projednání vedoucí rada turnaje a vynese konečné rozhodnutí, proti kterému 
se nelze odvolat. 

 
 
ORGANIZÁTOR: 
Studenti KTVS, Jan Berger (bergis44@seznam.cz) 

 

!Žádáme o dochvilnost, pozdější prezence nebude možná vzhledem k času 
zahájení turnaje! 

mailto:bergis44@seznam.cz

