
Rozlosování - KP v přehazované chlapců – 2019/20           PA-PR-CH 
 

 Systém: - turnajový, jedna skupina,  

  - startuje 11 družstev, 

   - utkání se hrají na čas, každý s každým, 

  - pravidla – jsou součástí rozlosování, 

  

- Soutěž se hraje v halách, tělocvičnách, celkem 6 turnajů  

- Pořadatelé jsou určeni  

- Hracím dnem jsou neděle 

- Začátek turnajů – 9:00 hod. 

- Pořadatelé jsou povinni zaslat družstvům rozlosování turnajů alespoň týden předem 

- Rozhodčí zajišťuje pořadatel 

 

Výsledky, tabulky v jednotlivých turnajích: 

 - Vítězství v utkání = 2 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů 

 - Při rovnosti bodů rozhoduje v jednotlivých turnajích poměr setů, pak poměr míčů 

 - Pořadatel vyhotoví tabulku s výsledky a nechá ji podepsat trenéry všech  

   zúčastněných družstev – tím jsou zapsané výsledky potvrzeny 

 - Originály tabulek zůstávají u pořadatelů, uschovají je do ukončení soutěže 

 - Kopie tabulek  zašlou pořadatelé elektronickou poštou: 

  - Milanu Roudenskému; roudensky@kasi.cz (= vedoucí soutěže), 

  - Marcele Sezemské; marcela.sezemska@seznam.cz (= komise mládeže), 

  - všem zúčastněným družstvům, 

  - organizačním pracovníkům zúčastněných oddílů (dle adresáře) 

   

Konečné pořadí v soutěži:  

  - určí součet bodů za umístění ze všech turnajů 

  - při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění na posledním turnaji 

   

Bodové hodnocení jednotlivých turnajů – podle pořadí: 

  1. – 19 b. 2. – 16 b. 3 – 14 b. 4. – 12 b. 5. – 10 b. 

  6. –   8 b. 7. –   6 b. 8. –  4 b. 9. –   3 b. 10. – 2 b. 

  11. – 1 b. neúčast = 0 bodů 

 

Účastníci PA-PR-CH: 

TJ Sokol Česká Třebová VK Litomyšl A, B      TJ Svitavy A, B, C, D, E  

VK Choceň   VK Vysoké Mýto       Orel jednota Letohrad   

 

Rozlosování:                       

1. turnaj:  20.10.2019  pořadatel:  Letohrad 

2. turnaj: 10.11.2019  pořadatel: Litomyšl 

3. turnaj: 08.12.2019  pořadatel: Choceň 

4. turnaj: 26.01.2020  pořadatel: Vysoké Mýto 

5. turnaj: 23.02.2020  pořadatel: Česká Třebová 

6. turnaj: 22.03.2020  pořadatel: Svitavy 
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Základní pravidla pro přehazovanou dívek a chlapců 2019 – 2020 

 

1. Hřiště 

   - velikost hřiště 6 x 6 m   - výška sítě 200 cm 

   - anténky podél postranních čar 

 

2. Hráči (-ky) 

   - na hřišti hrají vždy tři hráči (-ky) – smíšená družstva nejsou povolená, 

   - oddíl vyhotoví jednu soupisku se všemi jmény,  

   - na každý turnaj se mohou sestavy měnit,  

   - v jednom turnaji nesmí být hráči (-ky) přeřazováni (-y) mezi jednotlivými družstvy 

 

3. Pravidla 

   - hraje se na čas – 8 minut bez změny stran, 

   - hráči (-ky) se povinně točí, 

   - počet a četnost střídání nejsou omezeny, 

   - míč lze chytit rukama a současně ztlumit kteroukoli částí těla, nebo odrazit (i nohama), 

   - s míčem v ruce se smí udělat výkrok, je možno jej odehrát ve výskoku, 

   - smečařský rozběh s míčem není dovolen, 

   - k zahrání míče do pole soupeře má družstvo maximálně 3 doteky (chycení míče, nahrávka,   

      přehrání do pole soupeře), 

   - chytí-li míč dva (-ě) hráči (-ky) současně, počítají se družstvu 2 doteky (výjimka – míč  

     zpracovaný po bloku), 

   - míč nesmí přelétnout do soupeřova pole mimo anténky, 

   - při útoku (přehození míče do pole soupeře) musí být míč odehrán na vlastní polovině  

     hřiště 

   - hráči (-ky) nesmějí vstoupit do pole soupeře, ani se dotknout sítě kteroukoli částí těla, 

   - přešlap střední čáry se píská, 

   - podání – podává hráč (-ka) hodem jednoruč, míč se smí dotknout sítě 

 

4. Rozhodčí 

   - zajišťuje pořadatel 

 

 


