Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace
Příšovice 178, PSČ 463 46, tel: 485 177 056, e-mail: reditel@zsprisovice.cz" reditel@zsprisovice.cz


V Příšovicích 15. 2. 2018


Turnaj ve vybíjené


Pořadatel:
ZŠ Příšovice
Termín:
9. 3. 2018
Místo:
hala ZŠ Příšovice
Zahájení:
8.15 hod
Konec:
cca 12.00 hod

Možnost přihlášeni je telefonicky nebo e-mailem do pondělí 5. 3. 2018.

Družstvo tvoří 10 hráčů + 2 náhradníci. Musí být splněna podmínka — 3 děvčata a aspoň jeden žák 3. třídy.

Pravidla hry:

- počet hráčů v poli je 8, v zázemí 2 (kapitán + nabíječ), v průběhu hry není dovoleno střídat 
  hráče
- v zámezí je kapitán a na začátku hry s ním jeden nabíječ (po vybití prvního hráče se vrací do 
  pole)
- tři přehody
- s míčem se nesmí běhat, pouze přihrávat
- pokud zůstane v poli jeden hráč nebo se do něj dostane kapitán, přesouvá se s míčem pomocí 
  driblování (v tom případě nemá nabito)
- nabíjí se přihrávkou nebo přehodem přes soupeřovo pole (není nabito přehodem přes roh 
   nebo ze strany soupeřova pole)
- vybitý hráč odchází do zázemí přestupem ze svého pole do pole zázemí svého týmu (nesmí 
   udělat přešlap)
- každý hráč (I kapitán) má 1 život
- vybitého spoluhráče lze zachránit chycením míče jiným spoluhráčem (pokud ho 
   nedopatřením chytí protihráč, je také zachráněn)
- v případě vybití dvou hráčů odrazem, je vybitý ten, který dostal ránu první
- přešlap znamená ztrátu míče, přešlap hráče při vybíjení znamená vybití toho hráče
- ztráta míče: pokud hráč udělá s míčem kroky, udělá přešlap nebo se míč dostane do 
  soupeřova pole (vybírání ze soupeřova pole není dovoleno ani přiklepnutím míče)
- konec hry: po časovém limitu 10 minut nebo při úplném vybití hráčů jednoho družstva
- body: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů

S pozdravem za ZŠ Příšovice
Mgr. Andrea Gardoňová, ředitelka

