
Rektorský sportovní den UHK 

Propozice MULTITURNAJ smíšených 
družstev  

KDE: Venkovní areál Slávie (v případě nepříznivého počasí sportovní hala 
Slávie) 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

 8:00 hod. – 8:20 hod. – prezentace 

 8:25 hod. – informace k průběhu turnaje, focení  

 8:40 hod. – 14:45 turnaj 

 14:45 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 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: přes web.  

STARTOVNÉ: 
400Kč/tým, startovné je nutno uhradit dle stanovených podmínek, tým bude 
plně registrován až po uhrazení startovného 

 

DISCIPLÍNY MULTITURNAJE:  

Volejbal, Fresbee, 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. 

Max. počet družstev je stanoven na 24. 

 



PRAVIDLA DISCIPLÍN: 
Volejbal  
- bude se hrát podle platných pravidel ČVS  
- počet setů bude upraven podle počtu přihlášených družstev 
 
Frisbee  
- zahájení hry — Každá hra začíná nastoupením obou týmů na přední čáru jejich 
koncové zóny. Následuje výhoz, který provádí jeden člen z týmů – obrana hodí 
disk útočníkům. - 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 10 vteřin na 
odhození disku. Tento čas mu odpočítává obránce bránící tohoto hráče 
(„marker“), který od něho musí být méně než tři metry a nejblíže na šířku disku. 
- skórování — Bod padne v případě, když útočník chytí disk v koncové zóně, na 
kterou družstvo útočí. Pokud do zóny doběhne (doklouže) s diskem v průběhu 
brždění, bod neplatí, rozehrává se z čáry oddělující zónu od hřiště. Po dosažení 
bodu zůstávají útočníci v koncové zóně, kde skórovali a obránci jdou na druhou 
stranu, tzn. ti, co skórovali, vyhazují talíř a tím si role obránců a útočníků 
vymění 
- 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, útočník 
neodhodí disk před napočítáním. Pak se obránci stanou útočníky a naopak. 
Rozehrává se z místa, kde talíř spadl, z místa kde vylétl ze hřiště, nebo kde se 
stala chyba. 
- ukončení hry - Tým, který dosáhne více bodů v časovém limitu, vyhrává. Při 
shodě bodů rozhoduje dovednostní disciplína určena pořadateli turnaje. 
- 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.!!! Frisbee je založeno na 
řízení hry samostatnými hráči a všechny přestupky či fauly jsou hlášeny 
přítomnými hráči na hřišti!!! 
 
Hody na koš a kopy na branku 
- tyto dvě disciplíny budou hodnoceny jako jedna 
Hody na koš  
- Každý člen hází dvakrát na koš z vyznačené vzdálenosti. 
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. 
Každí 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: 
Hrát se bude na venkovních hřištích areálu Slávia HK. Volejbal na antukových 
hřištích, Fresbee na umělém travnatém hřišti, penalty a trestné hody na 
tartanu. V případě nepříznivého počasí v hale (Slávia). Nutno mít s sebou boty 
na obě varianty. 
 
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, jan.berger@uhk.cz 

Žádáme o dochvilnost, pozdější prezentace nebude možná vzhledem k času 
zahájení turnaje. 

mailto:jan.berger@uhk.cz

