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Èlánek 1. Definice, prùbìh hry

Kin-ball je sportovní hra, v níž mezi sebou soupeøí tøi týmy, z nichž každý má na høišti souèasnì ètyøi hráèe. Týmy jsou barevnì 
odlišeny. Cílem hry je, aby tým, jehož barva je vyvolána, zpracoval míè jakoukoli èásti tìla døíve než dopadne na zem a to zpùsobem, 
který je dán pravidly. Tým, který zpracuje míè ho musí následnì odpálit na nìkteré ze soupeøících družstev a hra pokraèuje, dokud 
není odpískána chyba. Jestliže kterýkoliv z týmù udìlá chybu ( napø. nechytí míè ), zbylé dva týmy získávají po jednom bodu. 
Podrobnìjší popis organizace hry a poèítání bodù lze nalézt  v èlánku 7.18
Kin-ball hrají týmy složené z hráèù obou pohlaví (kategorie mix), stejnì tak jako muži a ženy zvláš�. 

Pro kategorii mix platí tato pravidla a pøi podání se musí pravidelnì støídat hráèi obou pohlaví (V jednom týmu nesmí dvakrát za sebou 
podávat muž nebo žena.)

Èlánek 2. Pomùcky a vybavení

2.1 Hranice a vymezení høištì

Zdi, podlaha, strop a jakýkoliv pevný objekt v tìlocviènì jsou hranicemi høištì. Velikost høištì se mùže lišit v závislosti na rozmìrech 
tìlocvièny, ale nesmí být vìtší než 20 x 20 metrù (66x66 stop). Pokud høištì omezují èáry, pak musí být všechny stejné barvy, musí 
navazovat na sebe a musí mít šíøku nejménì 5 cm (2 palce). 

a) Pro oficiální mezinárodní soutìže vyžaduje IKBF (Mezinárodní KIin-Ballová Federace - International Kin-Ball Sport Federation) 
rozmìr hrací plochy 20 x 20  metrù (66x66 stop) a to od èar nebo stìn vymezujících hrací plochu.

b) Pøi národních soutìžích mùže pøíslušná federace rozhodnout, že soutìž probìhne na menším høišti než je oficiální rozmìr. IKBF 
doporuèuje, aby hrací plocha v takovém pøípadì nebyla menší než 15 x 18 metrù (50x60 stop /15,28 x 18,24m) 

c) Pøi soutìžích místní úrovnì mohou èlenské kluby národní federace rozhodnout o  pøijatelné velikosti hrací plochy. IKBF 
doporuèuje, aby hrací plocha v takovém pøípadì nebyla menší než  15 x 12 metrù (40x50 stop / 15,28 x 12,22m) 

2.2 Uspoøádání hrací plochy 
Níže je uveden pøíklad typického uspoøádání hrací plochy a nezbytného vybavení pro hráèe a rozhodèí, pro mezinárodní soutìže 
IKBF. Pøípustné je i jiné uspoøádání, avšak organizátor se vždy musí snažit splnit následující podmínky:

- všechny týmové lavièky musí být umístìny tak, aby z nich bylo dobøe vidìt ukazatel skóre (poèítaè skóre)
- všechny týmové lavièky musí být umístìny tak, aby z nich bylo dobøe vidìt na èasomíru.

Pøíklady uspoøádání hrací plochy

hlavní poèítaè skóre a èasomìøiè

poèítaè skóre, asistent
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2.3 Technické vybavení
a) na každé hrací ploše musí být k dispozici nejménì 2 oficiální míèe o prùmìru 1,2 metru (48 palcù),  které splòují standardy IKBF

b) rozlišovací vesty („rozlišováky“) ve tøech oficiálních barvách: modrá, bílá (šedá*) a èerná

c) ukazatel skóre podle standardu IKBF viditelná pro všechny diváky

d) vzduchová pumpa podle standardu IKBF 

e) oficiální výsledková listina IKBF, která musí být vyplnìna tím  kdo poèítá body:  pøed hrou, bìhem hry i po høe

f) èasomíra viditelná pro všechny hráèe a diváky

g) zvuková  signalizace, která oznaèí zaèátek a konec èasové periody, tento zvuk mùže být integrovaný v èasomíøe nebo mùže být 
úplnì nezávislý (napø. ztlumená siréna, trubka)

h) šestistìnná kostka, která má tøi oficiální bary (dvì stìny od každé barvy na opaèných stranách kostky)

i) dva praporky pro èárové rozhodèí

Èlánek 3. Týmy

Každý tým je tvoøen nejménì ètyømi a nejvíce osmi hráèi, hlavním trenérem, jeho asistentem a terapeutem (lékaøem). Na høišti musí 
být po celou dobu hry  ètyøi hráèi z každého týmu. 

Tito ètyøi hráèi se nazývají „buòka”

3.1 Role hlavních trenérù, jejich asistentù a terapeutù
a) Spoleènì se svým týmem musí dodržovat pravidla a naøízení hry a pravidla sportovního chování. Z toho vyplývá, že jejich chování 
spadá pod rozhodovací pravomoc  rozhodèích. 

b) Zodpovídají  za chování èlenù  týmu na høišti i mimo nìj. 

c) Musí dodržovat pravidla fair-play.

d) Musí se ovládat. 

e) Musí zajistit, aby hráèi respektovali rozhodnutí rozhodèích. 

f) Dohlíží na práci kapitána. 

g) Hlavní trenér mùže požádat o pøerušení hry a zeptat se rozhodèího na konkrétní pøíklad výkladu pravidel. Toto právo musí být 
využíváno pouze výjimeènì pøi pøísném dodržování všech pravidel slušného chování.

h) Dotaz na výklad pravidel nelze spojovat s  podáním protestu.

i) Pouze hlavní trenér a jeho asistent, kteøí jsou zapsáni na záznamovém archu,  mají dovoleno zùstat s týmem po celou dobu hry. 
Musí být v prostoru  pøed nebo za lavièkou. 

Pokud se èlenové týmu domnívají, že ze strany rozhodèích nebo organizátorù došlo k rozhodnutí v  jejich neprospìch, tedy v rozporu 
s platnými  pravidly, mohou postupovat následujícím zpùsobem:

- ihned jak to pravidla umožòují, tedy pøi pøerušení hry, požádá hlavní trenér o oddechový èas a podá stížnost hlavnímu rozhodèímu. 
Samozøejmé je dodržování všech pravidel slušného chování.

- hlavní rozhodèí uváží stížnost a pokud ji uzná,  provede náprav. Èas potøebný na posouzení nebo vysvìtlení  pøípadu si rozhodèí urèí 
sám  

* Poznámka:
Oficiální barvy kin-ballu jsou èerná, šedá a modrá. Vzhledem ke zvukové podobnosti slov èerná a šedá a èasté zámìnì pøi utkáních, rozhodl ÈSK pro soutìže v 
rámci ÈR používat výhradnì oznaèení barvy „bílá” namísto  „šedá”. Na mezinárodních turnajích tento problém nevzniká, protože urèení se hlásí francouzsky.
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3.2 Role a povinnosti kapitána týmu

a) Reprezentuje svùj tým na høišti. Je to jediný èlen týmu, který mùže mluvit s rozhodèím, aby získal potøebné informace ohlednì 
použití a interpretace pravidel. Musí tak uèinit zdvoøile, ojedinìle  a pouze, pokud míè není ve høe. 
Za situaci „míè není ve høe“ je považován stav, kdy byla odpískána chyba nebo když rozhodèí požádal z jakéhokoliv dùvodu o 
oddechový èas nebo o pøerušení hry. Pokud je kapitán týmu na lavièce, pak mùže, ve vhodném èase, vejít do høištì a žádat nezbytné 
informace od rozhodèího. 

b) Pokud musí kapitán bìhem zápasu pøestat hrát (zranìní) a nemùže dále plnit svou funkci, pak trenér musí nahlásit hlavnímu 
rozhodèímu jiného hráèe jako kapitána týmu pro zbytek hry. 

c) Kapitán je oznaèen písmenem „C”, které je umístìno na dresu na levé stranì hrudi.

d) Kapitán dohlíží na hru svého týmu  v prùbìhu hry.

e) Musí vyznávat a dodržovat pravidla fair-play.

f) Zodpovídá za to, aby hráèi respektovali rozhodnutí rozhodèího.

g) Mùže požádat o oddechový èas.

3.3 Role a povinnosti hráèe

a) Musí znát pravidla hry a dodržovat je.

b) Musí pøijmout rozhodnutí rozhodèího v rámci sportovního chování. Pokud má jakoukoliv pochybnost, pak jediná osoba, která mùže 
požádat o objasnìní, je kapitán. 

c) Musí respektovat pravidla sportovního chování a chovat se podle následujících principù:
- být zdvoøilý k soupeøùm i rozhodèím
- vyvarovat se jednání a postojù, které by ovlivòovaly rozhodnutí rozhodèích
- vyvarovat se jednání a postojù, které by zdržovaly hru
- nežádat rozhodèí o vysvìtlení (to smí pouze kapitán)
- nepøít se o rozhodnutí rozhodèích
- nepodávat stížnost (protože to jim pravidla neumožòují)
- hráèi, kteøí nejsou na høišti musí po dobu hry setrvat v prostoru lavièek nebo zahøívací plochy

Èlánek 4. Èinovníci

4.1 Hlavní rozhodèí

a) Musí dodržovat všechna Pravidla hry.

b) Zodpovídá za øádný zápis všech informací na záznamovém archu, nezbytných pro øádný prùbìh hry .

c) Je zodpovìdný za ovìøení všech náležitostí týkajících se hrací plochy a potøebného vybavení pro hru (zvláštì se jedná o ukazatel 
skóre, èasomíru, èáry ohranièující plochu, míè, rozlišovací trièka ...) 

d) Dává veškerá napomenutí a zodpovídá za jejich zápis. 

e) Musí náhodnì vybrat, který tým zaène hru (viz èlánek 5.2 a)

f) Vydává koneèné rozhodnutí v každé høe. Proti tomuto rozhodnutí se nesmí protestovat ze strany hráèù, ani trenérù.

g) Mùže požádat o oddechový èas z jakéhokoliv dùvodu.

h) Má pravomoc rozhodnout o kterémkoli bodì, který není specifikován v tìchto pravidlech. 

Poznámky: Rozhodèí musí podat zprávu organizátorovi soutìže o jakékoli sporné záležitosti, která se vyskytla bìhem hry a která není 
souèástí pravidel. 



i) Vybavení rozhodèího je následující:
- žlutá vesta s èerným nápisem ROZHODÈÍ (REFEREE) na zádech
- sportovní boty
- píš�alka
- odznak oznaèující hlavního rozhodèího urèitého stupnì, podle úrovnì soutìže
- pásky na rukou s oficiálními barvami (bílá (šedá), modrá) a èerný rukáv dresu pro signalizaci èerné barvy

j) Má pravomoc rozhodnout o vylouèení týmu nebo hráèe, pokud po vydání varování hráè nebo tým odmítá pokraèovat ve høe nebo 
jiným zpùsobem brání v pokraèování hry.

k) Rozhodèí má právo rozhodnout o jakémkoliv porušení pravidel na høišti i mimo nìj. Pokud však hlavní rozhodèí podepíše spodní 
èást záznamového archu, pak rozhodèí již nemají možnost vstoupit do hry. 
To znamená, že hlavní rozhodèí zapíše do záznamového archu jakýkoliv incident, který zahrnuje hráèe, trenéry nebo jiné úèastníky, 
kteøí se zachovali nesportovnì mezi koncem periody nebo hry. Hlavní rozhodèí se také pod záznamový arch podepíše. Napomenutí 
bìhem této doby budou považována za velká napomenutí a budou se poèítat pouze body za týmového ducha (fair play).

l) Hlavní rozhodèí mùže být nahrazen, pokud je bìhem hry zranìn a není schopen plnit své povinnosti. 

m) Musí provìøit veškeré vybavení hráèù a nepovolit jakékoliv pøedmìty, které by mohly být na høišti pro hráèe nebezpeèné (hodinky, 
šperky, èepice atd.)

n) má právo vyøadit hráèe ze hry, pokud usoudí, že jeho zdravotní stav pøedstavuje riziko pro hráèe samotného èi hráèe ostatní 
Pøíklady: nezastavitelné krvácení, zranìní, které znemožòuje hráèi bezpeèný pohyb na høišti, otøes mozku

Hlavní rozhodèí mùže požádat o zdravotní prohlídku nezaujatým zdravotníkem, v pøípadì závažných pochybností

 

4.2 Asistent rozhodèího

a) Asistent rozhodèího je pøítomen pøi rozhodování tøetího stupnì a u hry vrcholové úrovnì (MR, MS apod.). Pomáhá hlavnímu 
rozhodèímu pøi uplatòování pravidel. 

b) Asistent rozhodèího na zaèátku hry hozením kostky vybírá podávající tým.

c) Asistent rozhodèího mùže být nahrazen v prùbìhu hry, pokud dojde ke zranìní, které neumožòuje øádné plnìní jeho povinností.

4.3 Použití rozhodcovských pásek

Použití rozhodcovských pásek po odpískání je oficiální zpùsob signalizace chyby. Pásky musí být nošeny následujícím zpùsobem:
-  èernou pásku pøedstavuje èerný rukáv oficiálního trièka (páska na pravé paži).
-  bílá  páska je  na zápìstí pravé ruky
-  modrá páska je na  zápìstí levé ruky

4.4 Poèítaè skóre

a) Je zodpovìdný za ukazatel skóre.

b) Plní své povinnosti, pokud sedí na svém místì, u stolku poèítaèe skóre. (viz. èlánek 2.2) 

4.5 Èasomìøiè
4.5:1. Povinnosti Èasomìøièe pøi høe na èas 
a) Je zodpovìdný za mìøení èasu v jednotlivých periodách hry a ve høe jako celku. 

b) Je zodpovìdný za mìøení èasu mezi jednotlivými periodami. 

c) Oznamuje hlavnímu rozhodèímu jakýkoliv problém týkající se mìøení èasu.

d) Spouští èasomíru ihned jak rozhodèí zahájí hru.

e) Oznamuje konec hracího èasu pøi každé periodì a høe použitím silného zvukového signálu. Signál èasomìøièe uvádí míè do pozice 
„mimo hru“ a konèí periodu nebo hru. 
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4.5.1. Povinnosti Èasomìøièe pøi høe na body
a) Je zodpovìdný za mìøení èasu v jednotlivých periodách hry a ve høe jako celku. 

c) Oznamuje hlavnímu rozhodèímu jakýkoliv problém, týkající se mìøení èasu.

e) Oznamuje konec hracího èasu pøi každé periodì a høe použitím silného zvukového signálu. Signál èasomìøièe uvádí míè do pozice 
„mimo hru“ a konèí periodu nebo hru. 

Poznámky: 
Pokud signál nefunguje, pak musí èasomìøiè použít jakýkoliv jiný zpùsob, jak okamžitì upozornit hlavního rozhodèího. 

Èasomíra musí zaèít mìøit èas, jakmile rozhodèí vloží míè do hry dvìma za sebou následujícími písknutími. 

f) Plní své povinnosti, pokud sedí na svém místì, u stolku poèítaèe skóre. (viz. èlánek 2.2) 

4.5.1. Èároví rozhodèí
- pomáhají hlavním rozhodèím posuzovat následující chyby

- míè mimo høištì 
- míè na zemi

- posuzují pouze míè, ne hráèe
- v pøípadì, že se míè dotkne území mimo høištì (zemì, stìny, jakékoliv jiné pøedmìty), musí zvednout vlajku nad hlavu v pøípadì, že 
se míè dotkne hrací plochy èi èar tuto plochu vymezujících, musí ukázat vlajkou smìrem do støedu høištì

Èlánek 5. Trvání a prùbìh hy

5.1 Délka hry

a) Hra KIN-BALL se skládá z period z nichž každá se hraje buï na body nebo na èas. Pro mezinárodní soutìže platí pravidla popsaná v 
èlánku 7.18 tìchto pravidel. 

b) Mezi periodami je povolena pøestávka 2 minuty. Tým který zahajuje hru (první podává) je urèen losem, pomocí oficiální tøíbarevné 
kostky.

Poznámky:
Pøíslušný orgán mùže zmìnit oficiální délku trvání hry podle typu turnaje. ( viz pøíloha D)

1. V pøípadì mezinárodních soutìží dospìlých, jako jsou Svìtový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje IKBF. 

2. V pøípadì mezinárodních soutìží juniorských kategorií, jako jsou Svìtový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje IKBF a 
organizátor soutìže.

3. V pøípadì ostatních typù soutìží rozhoduje národní federace nebo organizátor soutìže.

4. V pøípadì mezinárodních soutìží jiných než Svìtový pohár a Mistrovství Evropy rozhoduje organizátor soutìže.

5.2 Prùbìh hry

a) Los: kapitáni týmù a rozhodèí se setkají ve støedu høištì pro los kostkou. Ostatní èlenové týmù musí zùstat na svých lavièkách. 
Asistent rozhodèího hodí oficiální kostkou a barva, která je na svrchní stranì kostky, urèuje tým, který jde první na podání.

Po losování hlavní  rozhodèí zavolá hráèe na høištì dlouhým písknutím. 

b) První podání: první podání znamená zaèátek zápasu nebo periody. Je provedeno uprostøed høištì. 

c) Po prvním podání hra pokraèuje do té doby než jeden z týmù udìlá chybu. Pak podává tým, který se dopustil chyby. Urèí tým na 
pøíjmu a provede podání. 

d) Pøíjem míèe mùže být proveden jakoukoliv èástí tìla, pokud se míè nedotkne hrací plochy nebo jakéhokoliv pevného objektu uvnitø 
nebo vnì hrací plochy. 

e) Míè je  „uvnitø høištì”pokud se dotkne postranní èáry nebo ohranièené hrací plochy. Míè je mimo høištì, pokud se dotkne podlahy 
vnì hrací plochy nebo jakéhokoliv pevného objektu.
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f) Tým který se dopustí chyby má míè v držení a jde na podání. Ostatní dva týmy získávají každý jeden bod.

g) Støídání je dovoleno pouze v pøípadì, že míè je mimo hru z dùvodu nedovoleného zákroku nebo zranìní.

h) Podání: K podání dojde poté, co byla hra zastavena rozhodèím. 

Místo podání je totožné s místem kde se nacházel míè ve chvíli zastavení hry.

Pozice „na podání” je dosaženo pokud se tøi hráèi podávajícího týmu dotýkají míèe nebo když tým zaujme strategickou útoènou 
pozici. Vždy však platí, že míè se nesmí dotýkat hrací plochy. 

V okamžiku podání, mùže tým pøemístit míè v okruhu 2,4 metru (dvojnásobku prùmìru míèe) od pùvodního místa podání. Toto 
pøemístìní je možné uskuteènit pøed nebo po signalizaci rozhodèího „Podání”.

i) Konec hry nebo periody: Konec hry (nebo periody) nastane,pokud jeden z týmù dosáhne 13 bodù
Výklady: 

Èlánek 6. Definice

6.1 Urèení: Oznaèení týmu, který bude pøijímat míè. (Úplné urèení: Omnikin + barva týmu na pøíjmu)

6.2 Podání: K podání dojde, když všichni hráèi útoèícího týmu pøedvedou  úmysl odpálit míè na tým v obranì.

- Hráè nebo hráèi, kteøí chtìjí provést odpal, musí provést kontakt s míèem. Pohyb, kterým to provedou, je považován za první krok 
podání. Podání je považováno za dokonèené, pokud je pohyb dokonèen.
- Nicménì, pokud se hráè týmu v obranì dostane do „kontaktu s míèem” po prvním kroku podání, ale ještì pøed jeho dokonèením, je 
míè považován za míè ve høe v držení týmu v obranì jehož hráè se míèe dotknul. Podávající vždy mùže dokonèit svùj pohyb.

6.3 Pøemístìní míèe: Pøemístìní míèe je zmìna pozice míèe  z jednoho místa na druhé, pøièemž nejménì jeden hráè musí v prùbìhu 
pøemístìní udržovat  kontakt s míèem. Pøemístìní míèe musí splòovat následující podmínky: Pohyb hráèe, kterým naznaèuje úmysl 
provést pøemístìní míèe musí být zámìrný a míè musí být pod kontrolou týmu, který má míè v držení.

6.4 Pøihrávka: Pøihrávka je zmìna pozice míèe z jednoho místa na druhé, od nejménì  jednoho hráèe k  druhému hráèi (nebo hráèùm). 
Pøihrávka musí splòovat následující podmínky: hráè, který provádí pøihrávku musí mít míè pod kontrolou, pohyb kterým naznaèuje 
úmysl provést pøihrávku musí být zámìrný a kontakt s míèem musí být pøerušen po provedení pøhrávky. Rozhodèí mùže urèit jestli 
hráè je, nebo není cílem pøihrávky.

6.5 Vzdálenost 1,8 metru (6 stop): Rozhodèí poèítá vzdálenost od kraje míèe, který je nejblíže k hráèi v obranì.

6.6 Kontakt: Ke kontaktu dojde když se hráè urèeného týmu dotkne míèe jakoukoliv èástí tìla, aniž by se bral zøetel na to jestli tým má 
míè pod kontrolou. Toto je považováno za kontakt.

6.7 Míè v držení: Hráè nebo tým má „míè v držení” pokud se dostane ke kontaktu po provedeném podání. 

6.8 Kontrola míèe: Tým má míè pod kontrolou, pokud rozhodèí uzná, že tento tým je schopen míè zastavit a stabilizovat.

6.9 Osa tìla: Osa tìla je vertikální sloupec vzduchu, který je v základnì ohranièen hráèem, který drží míè a to vèetnì jeho ramen. Je to 
prostor, který hráè vyplní, když vstane (výpon - stoj obounož).



Èlánek 7. Pravidla 

7.1 Chyba urèení

a) Úderu vždy musí pøedcházet slovo „OMNIKIN“ a barva týmu, který má míè zpracovat (napø. OMNIKIN èerná). Vyslovení barvy 
týmu na pøíjmu musí být jasné a struèné, urèení musí být dokonèeno pøed tím, než dojde k podání. 

Aby toto urèení bylo uznáno jako platné v prùbìhu hry, musí být provedeno pøed úderem a nejdøíve po jednom uskuteènìném 
kontaktu s míèem. Urèení musí být opakováno, pokud je provedeno pøed prvním kontaktem. 

b) Aby urèení bylo platné, musí být celé zvoláno poté, co hlavní rozhodèí dvakrát zapískal. Urèení musí být zopakováno, pokud bylo 
zvoláno pøed dvojitým zapískáním rozhodèího. Výslovnost pøi urèení musí být pøesná. Každé slovo musí být zøetelnì slyšet. 

Poznámky: 
Pøed tím než dojde k podání, hráèi týmu v útoku spolu mohou komunikovat, avšak tato komunikace nesmí narušit samotné urèení 
nebo pøirozený prùbìh hry.

c) Urèení se skládá se slova Omnikin, po nìmž vždy následuje barva vybraného týmu. Mùže být vysloveno jedním nebo dvìma hráèi. 
Nicménì bìhem urèení musí být slyšet pouze jeden hráè v daný okamžik. 

d) Po zvolání slova „Omnikin“ musí být vyøèena pouze jedna barva. Avšak následující urèení jsou akceptovatelná po jednom kontaktu 
míèe nebo po dvojitém zapískání pøi prvním nebo dalším podání.

- Omnikin-èerná-Omnikin-èerná (úder)
- Modrá - Omnikin-modrá  (úder)
- Omnikin èerná - „jakékoliv slovo” (kromì urèení barvy - viz. níže)
- Modrá - Omnikin-èerná (úder)
- Omnikin - bílá-bílá
- Omni - Omnikin-modrá (úder)
-Omni - èerná-Omnikin-bílá

Následující urèení jsou považována za chyby urèení, pokud jsou zvolána po jednom kontaktu nebo po dvou hvizdech píš�alky

- Omnikin-èerná-Omnikin-bílá (úder)
- Omnikin-Omnikin-èerná (úder)
- Omnikin-bílá-modrá (úder)
- Omnikin-„jméno hráèe“-modrá (úder)
- Omnikin-zelená (úder)
- Omnikin-„eee“-modrá (úder)
- Omnikin-èerná-Omnikin (úder)

Chyba neoprávnìný útok
Útoèit je možné pouze na tým s nejvyšším skóre, pokud má nejvyšší skóre tým, který zároveò útoèí, musí urèit tým, který je druhý v 
poøadí

pokud útoèící tým má nejvyšší skóre spolu s dalším týmem, musí útoèící tým urèit tento tým se stejným skóre.

Chyba neoprávnìný útok mùže být uznána pouze pokud urèení bylo platné.

Rozhodèí píská chybu „neoprávnìný útok” ihned po urèení týmu v obranì. 

Toto pravidlo pøestává platit dosáhne-li jeden z týmù kritické skóre. Pøi periodì hrané do 13 bodù je kritickým skóre 10 bodù. Pøi 
periodì hrané do 11 bodù je kritickým skóre 8 bodù. V tuto chvíli mohou týmy útoèit na jakoukoliv barvu. 
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Pøíklady neoprávnìných útokù

Modrá Bílá Èerná

Skóre

Pøíklady neoprávnìného útoku

    10                    8                    6

bílá útoèí na èernou
nebo èerná útoèí na bílou
nebo modrá útoèí na èernou

bílá útoèí na èernou
nebo èerná útoèí na bílou
nebo modrá útoèí na èernou

    10                    10                  8

modrá útoèí na èernou
nebo èerná útoèí na bílou
nebo bílá útoèí na èernou

7.2 Chybìjící kontakt

V okamžiku odpalu  všichni èlenové buòky musí být v kontaktu s míèem. 

- Pokud je dráha míèe zmìnìna èástí tìla (rameno, hlava atd.) hráèe útoèícího týmu po provedeném odpalu, rozhodèí píská chybu 
chybìjící kontakt, protože v okamžiku posledního kontaktu s míèem se jej nedotýkali spoleènì všichni ètyøi hráèi.

- Chyba pøenášení míèe je proces doprovázení míèe bìhem úderu, kde alespoò jeden ze ètyø hráèù není ve fyzickém kontaktu s 
míèem (chybìjící kontakt).

7.3 Míè na zemi 

Chyba „míè na zemi” nastane, když se míè dotkne hrací plochy v území vymezeném èarami (vèetnì èar). Následující podmínky musí 
být splnìny:

- Míè musí po odpalu pøekonat vzdálenost nejménì 1,8 m nebo 6 stop (viz. èlánek 7.6 kde je vysvìtleno jak se tato vzdálenost urèí) a 
èást dráhy míèe musí být soubìžná s podlahou nebo musí stoupat. Pokud odpal nesplòuje tyto podmínky (je chybný), platí chyba míè 
na zemi pro urèený tým  pouze v pøípadì, že se míèe dotkne hráè z urèeného týmu ještì pøed tím, než se míè dotkl podlahy v hranicích 
nebo mimo hranice hry.
- Pokud tým  má míè pod kontrolou a míè se následnì dotkne hrací plochy v území vymezeném èarami pøed tím než došlo k odpalu, 
jedná se o chybu míè na zemi.
- Pokud tým, který má míè v držení, uèiní pohyb s míèem, jehož cílem je kontakt s hráèem jiného týmu a míè se poté dotkne hrací 
plochy v území vymezeném èarami, jedná se o chybu míè na zemi.
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7.4 Mimo høištì

Chyba „mimo høištì”nastane, když: 
- míè se dotkne podlahy mimo území vymezené èarami nebo když se dotkne pevného objektu v hranicích nebo mimo hranice høíštì. 
Chyby se dopustí tým, který byl v „držení míèe” ve chvíli kdy se míè dotkl podlahy nebo pevného objektu.
- nejsou hráèi podávajícího týmu pøi podání v kontaktu s hrací plochou v pøípadì, že se dotýkají míèe. (Pozn. Podání musí být 
provedeno uvnitø hranic høištì). 

- hráè není žádnou èástí svého tìla v kontaktu s høištìm nebo hranicemi høištì

- hráè urèeného týmu pøi pøíjmu míèe není v kontaktu s vymezenou hrací plochou a je mimo její hranice, jedná se o chybu „mimo 
høištì”.

- všichni hráèi, kteøí jsou v kontaktu s míèem, nejsou alespoò èástí tìla uvnitø vymezené hrací plochy a v kontaktu s podlahou.

- v pøípadì pøihrávky tým, který má míè v držení, hodí úmyslnì míè na hráèe jiného týmu a míè poté spadne mimo hranice území 
vymezené èarami nebo když se dotkne pevného objektu.

Pokud hráè vyskoèí zevnitø høištì smìrem mimo høištì, mùže být v kontaktu s míèem do té doby, než dopadne na zem mimo hranice 
høištì.

Pokud jsou hranicemi høištì stìny, mùže je hráè použít k odrazu pøi pøíjmu míèe.

Když dojde k chybì „mimo høištì” provádí se podání od èáry, co nejblíže k místu kde se míè dotkl plochy mimo høištì nebo kde se 
dotkl pevné pøekážky.

7.5 Dráha míèe dolù

Aby bylo podání platné, musí èást dráhy míèe být horizontální nebo musí stoupat vzhùru.

Chyba „dráha míèe dolù” vznikne pokud žádná èást dráhy míèe není horizontální nebo nestoupá vzhùru (viz schéma na druhé stranì 
) a žádný hráè urèeného týmu se nedotkl míèe pøed tím než se dotkl vymezené hrací plochy. 

Parabolický odpal je platné podání pouze pokud èást dráhy míèe je horizontální nebo stoupá vzhùru pøed tím, než se dotkne hrací 
plochy.

Pokud je pøi podání dráha míèe dolù a míèe se dotkne hráè, který nebyl urèen a zároveò je od míèe dále než 1,8m, nastává jedna z 
následujících možností:

- Opakování podání pro neúmyslné bránìní, pokud došlo k upravení dráhy míèe
- Chyba podávajícího týmu „dráha míèe dolù” pokud nedošlo k upravení dráhy míèe  
- Malé napomenutí, pro úmyslné bránìní, pokud hráè neudìlal vše co bylo v jeho silách, aby se kontaktu s míèem vyhnul. 

Poznámka: Trajektorie míèe je upravena, pokud je porušena jeho pùvodní dráha.

Schéma 1 – Minimální vzdálenost míèe pro odpal - 3 m (1,8 metru)
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Schéma 2  – Dráha smìøující dolù

Schéma 3 – Uznatelné odpaly

Schéma 4 – Uznaný „parabolický“odpal
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7.6. Krátký odpal

a) Míè po odpalu musí pøekonat vzdálenost nejménì 1,8 m (6 stop od strany míèe) nebo 3 m (od støedu míèe) mìøeno na úrovni 
podlahy.  (obr. 1 na pøedešlé stránce).

Chyba „krátký odpal” nastane pokud míè nepøekoná vzdálenost nejménì 1,8 m - 6 stop (3m ) a pokud se žádný hráè z urèeného 
týmu nedotkne míèe pøed tím, než se míè dotkne podlahy v hranicích høíštì.



7.7 Opakování

Popis opakování:
Opakování nemá vliv na bodový stav - skóre zápasu

Urèení místa odpalu a týmu, který má mít míè v držení probíhá následovnì:

1) Pokud nastala pøíèina opakování (viz. neúmyslné bránìní) pøed tím, než urèený tým mohl pøevzít kontrolu nad míèem, tým který 
podával má stále míè v držení a podává znovu. Místo podání zùstává stejné.

2) Pokud nastala pøíèina opakování poté, co urèený tým pøevzal kontrolu nad míèem, zùstává míè v jeho držení a bude podávat. Místo 
podání je tam, kde byl míè ve chvíli, kdy nastala pøíèina opakování.

Pøi opakování není možné støídat hráèe (s výjimkou zranìní)

7.8 Neúmyslné bránìní

Pokud dojde k neúmyslnému kontaktu mezi jedním nebo dvìma hráèi nebo mezi míèem a rozhodèím, pak rozhodèí zastaví hru a 
signalizuje „opakování”.  Podávat bude tým,  který mìl naposled míè v držení.

K neúmyslnému bránìní dojde a hra se opakuje, pokud se hráè z týmu, který nebyl urèen a který stojí mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 
stop) od míèe, stejnì tak rozhodèí, dotkne míèe jako první a upraví jeho dráhu, bez ohledu na to, jestli urèený tým míè chytí nebo 
nechytí. Nicménì míè je považován za „ve høe” pokud nedojde k úpravì dráhy míèe.  

Míè je považován za „ve høe” pokud se hráè nebo hráèi urèeného týmu dotknou míèe, který pak odskoèí na jakéhokoliv hráèe 
ostatních týmù, nebo rozhodèího.

Vysvìtlení: Toto pravidlo se rovnìž uplatní, pokud je hráè z neurèených týmù nebo rozhodèí, v okamžiku odskoku míèe mimo 
vymezenou hrací plochu.

Pokud je hráè z neurèeného týmu (nebo rozhodèí) mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míèe a zároveò mimo vymezenou hrací 
plochu a dojde ke kontaktu s míèem pøed tím než se míèe dotkne hráè urèeného týmu a dojde k upravení dráhy míèe, rozhodèí 
signalizuje, podle okolností, neúmyslné, nebo úmyslné bránìní.

K neúmyslnému bránìní a opakování mùže dojít pokud po prvním kontaktu s míèem je hráèi z urèeného týmu neúmyslnì bránìno 
hráèem z ostatních týmù nebo rozhodèím v tom, aby se dostal k míèi.

V pøípadì pøihrávky dojde k opakování, pokud se hráè v obranì, který je mimo kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míèe v okamžiku 
pøihrávky, dotkne míèe a upraví jeho dráhu i pøesto, že se snažil udìlat vše co bylo v jeho silách, aby se míèi vyhnul. Vždy záleží na 
posouzení rozhodèího.
K opakování dojde pokud v pøípadì pøihrávky dojde ke kontaktu míèe s rozhodèím a dráha míèe se tím zmìní.      

 7.9 Èasová chyba

a) Pøi každém podání musí tým, který má míè v držení, provést odpal do 5 vteøin po dvojitém zapískání rozhodèího.

Komentáø: Pìtivteøinový limit zahrnuje úplné urèení. Takže míè musí být odpálen do pìti vteøin vèetnì urèení týmu v obranì.

b) bránící tým musí odpálit míè do 10 vteøin po prvním kontaktu s míèem

c) poté co rozhodèí pøesune míè, má odpalující 10 vteøin na to, aby zaujal vhodné postavení na odpal.

Vhodného postavení na odpal se dosáhne v momentì, kdy se 3 hráèi útoèící buòky dotýkají míèe nebo demonstrují útoènou taktiku. 
V každém pøípadì se míè nesmí dotýkat zemì. Pokud týmu trvá více než 10 vteøin dostat se do této pozice, rozhodèí hráèe 
napomene. V pøípadì, že se situace opakuje, rozhodèí odpíská èasovou chybu. 
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7.10 Kroky

Chyba kroky nastane když hráè nedodržuje pravidlo otoèné nohy.

Úplné pravidlo kroky

Když jeden nebo dva hráèi chytí míè, mohou se s ním pohybovat po høišti, dokud se tøetí hráè ze stejného týmu nedotkne míèe. Poté 
co se míèe dotkne tøetí hráè, hráèi kteøí jsou v této chvíli v kontaktu s míèem nebo se dostanou do kontaktu s míèem pozdìji, musí, 
dodržovat pravidlo otoèné nohy.

Hráèi se dotknou míèe po tøetím hráèi v poøadí a kteøí mají alespoò jednu nohu na zemi, mají dovoleno se otáèet. Nicménì hráèi v 
jakékoliv jiné pozici, jako napøíklad ležící na zádech nebo bøiše atd., nesmí pohnout žádnou èástí tìla pod svými boky jakmile se 
dostane do kontaktu se zemí. Mohou pøidat èásti tìla, ale nesmí ztratit kontakt se zemí žádnou èástí tìla pod boky.

Hráèi, kteøí se dotknou míèe po tøetím kontaktu, mohou volnì pohybovat jednou nohou v pøípadì, že druhá noha zùstává v kontaktu 
se zemí a neotáèí se. 

Otoèka nastane, pokud hráè, který je ve fyzickém kontaktu s míèem, pohne stejnou nohou jednou nebo vícekrát jakýmkoliv smìrem 
zatímco druhá noha zvaná otoèná, udržuje stejnou èást chodidla v neustálém kontaktu s podlahou bez jejího posunu (s rotací nebo 
bez rotace). 

Výbìr otoèné nohy: jakýkoliv hráè pøijímající míè jako tøetí nebo po tøetím kontaktu mùže použít obì chodidla jako otoèná. Jakmile se 
jedna noha pohne, druhá se stává otoènou. 

Jakmile dojde ke tøetímu kontaktu s míèem hráèe, který se v té chvíli nedotýká zemì, první noha, která se pak dotkne zemì se stává 
otoènou.

Následující schémata ukazují povolené otáèení nohou:

povolené otáèení nohou

Následující schéma ukazuje nepovolené otáèení nohou:

nepovolené otáèení nohou
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7.11 Nedovolené pøemístìní  míèe

Pokud se tým pohybuje s míèem po dvojitém zapískání rozhodèího pøi zahájení zápasu nebo periody, rozhodèí píská chybu 
„nedovolené pøemístìní míèe”

Pokud se po dvojitém zapískání rozhodèího k pohybu rozhodne tým, který má míè v držení, mùže se s míèem pøemístit pouze do 
vzdálenosti dvou prùmìrù míèe od pùvodního místa podání.

Pokud jeden nebo dva hráèi použijí útoèné pøemístìní míèe a hráè z týmu v obranì, který byl na zaèátku útoèného pøemístìní mimo 
kruhovou zónu 1,8 m (6 stop) od míèe se dostane do kontaktu s míèem nebo s hráèem útoèícího týmu, píská rozhodèí chybu 
útoèícího týmu - nedovolené pøemístìní míèe.

7.12 Držení míèe
Držení míèe: míè nesmí být za žádných okolností v prùbìhu hry „lapen“ do rukou jednoho hráèe. Držení míèe znamená jeho zastavení 
uchopením a zavøením pažemi kolem nìj. 

7.13 Stejný hráè odpálil dvakrát
Toto pravidlo se neuplatòuje pøi mezinárodních soutìžích dospìlých

Hráè jednoho týmu nemùže podávat dvakrát za sebou. Níže uvedená tabulka stanovuje kdy je možné, aby hráè podával dvakrát za 
sebou.

Vnì pole
Chybìjící kontakt
Krátký úder
Úder smìrem dolù
Míè na zemi
Nedovolený útok a)
Jeden hráè podává podruhé v øadì
Nedovolený útok b) c) d)
Pøíliš mnoho hráèù na høišti
Chyba urèení
Pád míèe zpùsobeý buòkou
Èasová chyba
Kroky
Malé a velké napomenutí

Chyba Mùže odpálit znovu

Nedovolené pøemístìní míèe
Držení míèe
Míè držený za látku,  za ústí duše

Vysvìtlení

Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba

Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba
Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba
Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba
Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba
Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba
Odpal musí být proveden, aby byla odpískána chyba

Ano Ne

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

7.14 Míè držený za látku nebo za ústí duše
V prùbìhu hry míè nesmí být držen za látku nebo za ústí duše.
7.15 Pøíliš mnoho hráèù na høišti
V prùbìhu hry mùže mít tým na hrací ploše pouze 4 hráèe, pokud má tým v prùbìhu hry na høišti více než 4 hráèe, píská rozhodèí 
chybu „pøíliš mnoho hráèù na høišti

7.16 Nedovolený útok
Nedovolený útok je bránìní plynulému prùbìhu hry.

a) Míè je zasažen nebo postrèen èástí tìla pod boky
b) Hráè v útoku zmìní polohu tìla mimo jeho osu tak aby zpomalil, zablokoval nebo se dostal do kontaktu s hráèem z týmu v obranì.
c) Hráè útoèícího týmu v poslední chvíli zmìní dráhu bìhu, tak aby se dostal za hráèe v obranì, který je v prostoru 1,8 m (6 stop) 
kolem míèe s úmyslem, aby se takto zablokovaný hráè dopustil chyby. Za nedovolený útok je penalizován útoèící tým.
d) Podávající hráè se jednou rukou dostane do kontaktu s hráèem v obranì, zatímco druhou rukou odpálí míè.
e) hráè v útoku provede úmyslný tažený odpal smìrem dolù na tým v obranì
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7.17 Nedovolená obrana
Chyba nedovolená obrana nastane když:

a) Tým v obranì má v okamžiku odpalu  více než jednoho hráèe ve vymezeném prostoru 1,8 m kolem míèe. Pokud mají v tomto 
prostoru více než jednoho hráèe dva týmy, dopustí se chyby nedovolená obrana ten tým, který byl urèen.

b) Hráè v obranì, který je v prostoru 1,8 m kolem míèe, blokuje, zmìní  nebo zpomalí provedení prvního kroku podání) tzn. ještì pøed 
odpalem).

c) V okamžiku odpalu se hráè z neurèeného týmu nachází v prostoru 1,8 m kolem míèe, dotkne se míèe jako první a zmìní jeho  dráhu 
pøed tím, než se míè dotkne zemì.

d) Hráè v obranì, který je v prostoru 1,8 m kolem míèe, blokuje nebo zpomalí provedení pøihrávky

e) Pøi útoèném pøemístìní míèe, provádìném jedním nebo dvìma hráèi, se hráè v obranì, který je pøi zaèátku útoèného pøemístìní 
míèe v prostoru 1,8 m kolem míèe, dopustí chyby „nedovolená obrana” tím, že blokuje, zmìní dráhu nebo zpomalí provedení 
útoèného pøemístìní míèe.

f) Hráè v obranì, který je v prostoru 1,8 m kolem míèe  blokuje,  zpomalí nebo zmìní dráhu bìhu hráèe v útoku, který se snaží dostat k 
míèi.

g) Hráè v obranì, který je v prostoru 1,8 m kolem míèe se dotkne a pohne míèem, ještì pøed tím než dojde k odpalu.

h) V okamžiku odpalu se hráè týmu v obranì dotkne míèe.

i) Hráè týmu v obranì nerespektuje osu tìla hráèe v útoku a dojde ke kontaktu.

j) hráè neurèeného týmu v obranì, který je v prostoru 1.8m kolem míèe, blokuje nebo zpomalí hráèe urèeného bránícího týmu.

7.18 Napomenutí
Napomenutí týmu nebo hráèe není považována za chybu, která by znamenala zmìnu v držení míèe. Tým, který byl v držení míèe pøed 
výstrahou ho má stále v držení.

Jakýkoliv prohøešek proti smyslu charty sportovního chování (pøíloha A) je pøíèinou slovního, malého nebo velkého napomenutí

První malé nebo velké napomenutí má za následek udìlení jednoho bodu každému z ostatních dvou týmù. Také to znamená osobní 
sankci pro toho, kdo se pøestupku dopustil.
Slovní napomenutí
Slovní napomenutí rozhodèího nemá vliv na bodový stav, ani na body za fair play.

Tým dostane slovní napomenutí v pøípadì zdržování hry, pokud hráèi pøekroèí limit 10 vteøin pøi støídání nebo pøi zaujmutí útoèné 
pozice na podání.

Pokud se po slovním napomenutí opakuje zdržování hry, tým dostane malé napomenutí za nesportovní chování.

Malé napomenutí
a) Nesportovní chování
Projevy nesportovního chování jsou:

nedostatek respektu k rozhodnutí rozhodèích
nedostatek respektu vùèi spoluhráèùm, soupeøùm, trenérùm, divákùm atd.
použití nepatøièného jazyka (kromì velkého napomenutí a) b)
pokus vìdomì spáchat chybu

b) Zámìrné bránìní mezi dvìma hráèi
Za zámìrné bránìní mezi dvìma hráèi je považováno vzájemné blokování, strkání, držení nebo vrážení mezi dvìma hráèi

Za úmyslné bránìní se také považuje bránìní hráèi v pohybu a bránìní zformování útoèné pozice týmu v útoku použitím upažených 
rukou, ramen, nohou, tìla nebo ostatních surových zpùsobù. 

Pokud se hráè útoèícího týmu zámìrnì dostane do kontaktu s hráèem z týmu v obranì, dostane malé napomenutí za „úmyslné 
bránìní mezi dvìma hráèi” Pokud následkem tohoto  kontaktu dojde ke zranìní nebo pokud rozhodèí usoudí, že ke zranìní mohlo 
dojít, dostane hráè velké napomenutí za verbální nadávky èi jednání s úmyslem ublížit nebo zranit.
 Pro další vysvìtlení nedovolené obrany a zóny 1,8 metru se podívejte do kapitoly ” Nedovolený útok”.
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Velké napomenutí

a) Jakékoliv vulgární* posunky nebo poznámky od hráèe, trenéra nebo jiného úèastníka, které je namíøeno proti hráèi nebo 
rozhodèímu, povede k velkému napomenutí.

*vulgární: nedostatek kultivovanosti, vnímavosti nebo vkusu, útoèný v užití jazyka

b) Jednání nebo slova, která jsou použitá s úmyslem nìkomu ublížit.

c) Napomenutí dané po skonèení oficiálního herního èasu, ale døíve, než hlavní rozhodèí podepíše záznamový arch (viz èlánek 4.1 k)

d) Míè nesmí být odpálen s úmyslem zranit. Jinými slovy, míè nesmí být odpálen plnou silou na krátkou vzdálenost  pøímo na hráèe, 
nad ramena hráèe. Hlavní rozhodèí rozhodne jestli podávající hráè mìl nebo nemìl  úmysl zranit a pøípadnì udìlí velké napomenutí.

Poznámky: Pokud jde hráè v obranì úmyslnì blízko k míèi, tedy do zóny 1,8 metru kolem míèe a je zasažen plnou silou míèem do hlavy, 
nejedná se o odpal s úmyslem zranit.

Všechna ostatní napomenutí jsou považována za malá nebo za výstrahy.

Dvì malá napomenutí jednomu hráèi = jedno velké napomenutí..

Jedno velké napomenutí znamená vylouèení hráèe ze hry.

Pokud dojde k tomu, že tým nemá ètyøi hráèe, které by mohl nasadit do hry, je diskvalifikován z této hry.

Opakovaná napomenutí

Pokud tým dostane druhé, tøetí nebo ètvrté napomenutí, druhé dva týmy dostanou 5 bodù každý. Ètvrté malé napomenutí hráèi nebo 
týmu vede k vylouèení týmu ze hry a hra dále pokraèuje se dvìma týmy.

Poznámka: V pøípadì bodù za fair play, se poèítá jedno velké napomenutí jako dvì malá napomenutí (viz pøíloha C)

7.19 Stanovení výsledku

Každá perioda trvá do té doby dokud jeden tým nedosáhne 13 bodù.

Ve chvíli, kdy jeden z týmù dosáhne 11 bodù, tým s nejnižším skóre opouští hrací plochu a zbylé dva týmy dohrávají periodu do 13 
bodù.
Hru zahajuje podáním ten ze zbylých dvou týmù, který má nižší skóre.
Pokud dva týmy dosáhnou souèasnì 11 bodù, hlavní rozhodèí urèí podávajícího losem.
Periodu vyhraje ten tým, který první získá 13 bodù.
Poznámka 1: podání, které se uskuteèní poté, co tøetí tým opustil hrací plochu, je pokraèováním hry, tzn., že tým mùže míè pøesunou do 
vzdálenosti dvou prùmìrù míèe
Poznámka 2: pokud nedojde k losování, podávající má 10 vteøin na to, aby zaujal útoènou pozici na podání od chvíle, kdy asistent 
rozhodèího pøemístil míè na hrací plochu. Pokud dochází k losování, podávající tým musí zaujmou útoènou pozici do 10 vteøin od 
chvíle, kdy je losování ukonèeno a hlavní rozhodèí oznámil výsledek losování.

Na zaèátku každé periody je na skóre nastavena nula pro všechny tøi týmy
Pokud jeden tým vyhraje tøi periody, umístí se na druhém místì ten tým, který má druhý nejvyšší poèet vyhraných period
Pokud dva týmy mají stejný poèet vyhraných period, urèí poøadí na druhém a tøetím místì zkrácená hra do pìti bodù.

Vítìzný tým získává 10 bodù
Tým na druhém místì získává 6 bodù
Tým na tøetím místì získává 2 body

Za každou vyhranou periodu získává vítìzný tým jeden bod.
Každý tým také získává fair play body podle tabulky v pøíloze C
  

c) Úmyslné bránìní mezi hráèem a míèem nastane pokud se hráè zámìrnì  dostane do kontaktu s míèem, aniž by jeho tým byl týmem 
pøijímajícím a tím brání plynulému prùbìhu hry. Jakýkoliv hráè, který nedìlá vše pro to, dle rozhodnutí rozhodèího, aby se vyhnul 
kontaktu s míèem, se také dopouští úmyslného bránìní. 

Hráè, který dostane druhé malé napomenutí v prùbìhu jednoho utkání je vylouèen a jeho spoluhráèi jej musí nahradit tak, aby na høišti 
byli stále 4 hráèi.
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Èlánek 8 Pravidla pro èas

8.1. Oddechový èas
a) Každý tým má k dispozici 40 sekundový oddechový èas v každé periodì.
b) O oddechový èas mùže požádat pouze trenér nebo kapitán hrajícího týmu.
c) Oddechové èasy mohou být rozhodèími vyžádány pouze v dobì, kdy je míè mimo hru. V této dobì mùže o oddechový èas požádat 
kterýkoliv tým.
d) Bìhem oddechového èasu mohou hráèi opustit høištì a sednout si na lavièku.
e) Délka jednoho oddechového èasu je vždy 40 sekund pokud o nìj  požádá trenér nebo kapitán
f) Pokud je oddechový èas vyžádán rozhodèím není jeho délka omezena.
g)Nevyužité oddechové èasy nelze pøevádìt do jiných period.

Poznámky: Pokud dojde k malému zranìní, pak rozhodèí nebude žádat o oddechový èas v pøípadì, že je hráè pøipraven pokraèovat ve 
høe v krátkém èasovém limitu (10 sekund) bez toho, aby žádal ošetøení nebo pokud je zranìný hráè okamžitì vystøídán. V opaèném 
pøípadì bude hlavní rozhodèí požadovat oddechový èas. Pokud dojde k velkému zranìní, pak rozhodèí musí požádat o oddechový 
èas .

Èlánek 9. Výklady

9.1 Pøihrávka

Pokud tým má míè v držení a provede pøihrávku

1) Míè je považován „ve høe” i když se dotkne hráèe z jiného týmu nebo rozhodèího, ale nezmìní svou dráhu.
2) Pokud se míèe dotkne hráè z jiného týmu a dráha míèe je upravena mùže nastat 6 následujících situací.

Úmyslné bránìní mezi hráèem a míèem: pokud se dotkne míèe a zmìní jeho dráhu hráè týmu v obranì, který je pøi zaèátku pøihrávky 
mimo zónu 1,8 m kolem míèe a neudìlá vše co je v jeho silách, aby se vyhnul kontaktu s míèem. Vždy záleží na posouzení situace 
rozhodèím.

Opakování: pokud se dotkne míèe a zmìní jeho dráhu hráè týmu v obranì, který je pøi zaèátku pøihrávky mimo zónu 1,8 m kolem míèe 
a udìlá vše co je v jeho silách, aby se vyhnul kontaktu s míèem. Vždy záleží na posouzení situace rozhodèím.

Nedovolená obrana:  hráè v obranì, který je v zónì 1,8 m kolem míèe, blokuje, zmìní  nebo zpomalí provedení pøihrávky.

Míè na zemi: chyba pro tým, který má míè v držení a  úmyslnì hodí míè na hráèe týmu v obranì a míè se pak dotkne zemì uvnitø hrací 
plochy.

Mimo høištì: chyba pro tým, který má míè v držení, pokud úmyslnì hodí míè na hráèe týmu v obranì a míè se pak dotkne zemì mimo  
hrací plochy nebo pevného objektu.

Opakování: K opakování dojde pokud se míè nejprve dotkne rozhodèího a dojde ke zmìnì dráhy míèe .

9.2 Pøemístìní míèe
Pokud urèený tým má míè v držení a provede pøemístìní míèe, mohou nastat následující situace

1) Nedovolená obrana: hráè v obranì, který je na poèátku provedení pøemístìní míèe v zónì 1,8 m kolem míèe, blokuje, zmìní  nebo 
zpomalí provedení pøemístìní míèe nebo zmìní jeho dráhu.

2) Nedovolené pøemístìní míèe: chyby se dopustí tým v držení míèe pokud dojde ke kontaktu mezi míèem nebo hráèem v útoku a  
hráèem v obranì, který je na poèátku provedení pøemístìní mimo zónu 1,8 m kolem míèe. 

3) Hra se nepøerušuje pokud v prùbìhu pøemístìní míèe provádìného jedním nebo dvìma hráèi dojde ke kontaktu mezi míèem a 
hráèem  v obranì, který je na poèátku provedení pøemístìní v zónì 1,8 m kolem míèe, ale nedojde k blokování, zmìnì  nebo 
zpomalení provedení pøemístìní míèe. 
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podávající

rozhodè?

Èlánek 10. Oficiální postupy rozhodování

10.1 Postupy rozhodování jednoho rozhodèího

1) Rozhodèí musí zaujmout správnou pozici, 2-3 metry od míèe
2) Píská podání
3) Opakuje barvu pøi urèení
4) Píská pokud dojde k chybì
5) Signalizuje a oznamuje chybu.
6) Má míè pod kontrolou.
7) Pøemis�uje míè do místa odkud se bude podávat.
8) Kontroluje osobu povìøenou sèítáním bodù.

Poznámky: zaujmout správnou pozici znamená být v náležité vzdálenosti 2-3 metry od míèe a v úhlu 85°od odpalujícího hráèe.

10.1 Postupy rozhodování dvou rozhodèích

10.2.1 Postupy rozhodování hlavního rozhodèího

1) Rozhodèí musí zaujmout správnou pozici (viz. diagram níže).
2) Opravòuje asistenta rozhodèího signalizací podání (ukáže na míè) k zapískání podání.
3) Píská chyby.
4) Signalizuje a oznamuje chybu týmu (ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby) stojí èelem k poèítaèi 

skóre.
5) Pohybem hlavy kontroluje a potvrzuje bodový stav na ukazateli.

10.2.2. Postupy rozhodování asistenta rozhodèího

1) Rozhodèí musí zaujmout správnou pozici (viz. diagram níže).
2) Píská podání jakmile je k tomu oprávnìn hlavním rozhodèím
3) Opakuje barvu pøi urèení
4) Píská chyby. (vhodnì podle svého umístìní) 
5) Neverbálnì signalizuje a oznamuje chybu týmu (ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby)
6) Pøemis�uje míè do místa odkud se bude podávat. Umis�uje míè tam, kde byl když došlo k chybì a kontroluje 

správnost pøípadného pøemístìní míèe (dva prùmìry míèe)

3m
2m

HR
AR

M

M

M

M

B

B
B
B

È È

ÈÈ
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10.3 Postupy rozhodèího pøi napomenutí

Pokud si rozhodèí všimne chování nebo situace, která vyžaduje napomenutí, postupuje následujícím zpùsobem:

1) Píská chybu
2) Signalizuje a oznamuje chybu èelem k poèítaèi skóre
3) Vyžádá si oddechový èas
4) Vyzve hráèe, aby pøed nìho pøedstoupil
5) Ukáže kartu hráèi, který udìlal chybu
6) Zapíše napomenutí na záznamový arch

Hráèi, který dostane druhé malé napomenutí ukáže rozhodèí èervenou kartu a tento hráè musí ihned opustit hrací plochu.

Pokud si rozhodèí všimne situace kdy pøestupku, který vyžaduje napomenutí se dopustil tým, postupuje následujícím zpùsobem:

1) Píská chybu
2) Signalizuje a oznamuje chybu èelem k poèítaèi skóre
3) Vyžádá si oddechový èas
4) Postaví se pøed týmovou lavièku a pøiloží kartu na pásku v barvì týmu, který se dopustil pøestupku.
5) Zapíše napomenutí na záznamový arch

10.4 Postupy rozhodèího pøi støídání hráèù

Když dojde k chybì, buòka týmu která se chyby dopustila, stejnì tak jako ostatní buòky mohou vystøídat hráèe na ploše. Tým který 
se dopustil chyby má míè v držení a asistent rozhodèího píská podání jakmile se tým postaví do pozice „na podání”. Všechny tyto 
kroky musí být vykonány do limitu 10 vteøin.

Pøednost se dává týmu, který chyboval. Takže rozhodèí mùže pískat podání i døíve než v  limitu deseti vteøin, pokud se tým postaví do 
pozice na podání.

Pøi opakování hry není možné støídat (s výjimkou zranìní).

10.5 Postupy rozhodèího pøi oddechovém èasu

1) Rozhodèí oznámí zaèátek oddechového èasu dlouhým zapískáním. Stojí èelem k poèítaèi skóre a ukáže na pásku v barvì týmu, 
který žádal o oddechový èas.

2) Hlavní rozhodèí zapíše oddechový èas na záznamový arch
3) Po dvaceti (30) vteøinách píská asistent rozhodèího, aby upozornil týmy na  návrat do hry
4) Po dalších deseti (10) vteøinách píská podání
5) Pokud po tøiceti (40) vteøinách žádný hráè podávajícího týmu není v kontaktu s míèem, rozhodèí vydá výstrahu, slovní 
napomenutí. Pokud stejný tým opakuje pøestupek rozhodèí vydá malé napomenutí.

Poznámky: Rozhodèí nemusí èekat, až všechny týmy zaujmou své pozice na hrací ploše. Jakmile uplyne limit tøicet (40) vteøin, musí 
pískat podání. Nicménì, i když je tým, který je v držení míèe pøipraven podávat døíve, musí rozhodèí èekat na uplynutí tøiceti (40) 
vteøinového limitu. 
Pokud je oddechový èas vyžádán rozhodèím, jeden z èinovníkù musí ve stejné dobì sledovat dìní na hrací ploše. Pokud situace 
vyžaduje, aby rozhodèí opustil hrací plochu nebo se musí vìnovat jiné záležitosti, èinovník který dohlíží na hru, nebo zodpovìdný 
rozhodèí, mùže pøevzít tuto povinnost. Pokud v této dobì dojde k chování, které vyžaduje napomenutí, zodpovìdný èinovník to mùže 
nahlásit hlavnímu rozhodèímu, který rozhodne o dalším postupu.   
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Pøíloha A 
Pravidla (charta) sportovního chování

Uèitelé, rodièe, trenéøi, sportovci a všichni úèastníci jsou vítáni, aby pøevzali pravidla sportovního chování tím, že respektují 
èlánky kodexu sportovního chování. Každý jednotlivec musí pøispìt, aby prosazoval humánnìjší a formativní sportovní praxi. 

- Prokázat sportovního ducha znamená v první øadì a pøedevším striktnì dodržovat a respektovat všechna pravidla, snažit se 
nikdy zámìrnì nespáchat faul 

- Prokázat sportovního ducha znamená respektovat èinovníky. Pøítomnost èinovníkù a rozhodèích je nezbytná k tomu, aby se 
soutìž konala. Zaslouží si respekt všech zúèastnìných. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat všechna rozhodnutí rozhodèích bez dotazování se na jeho poctivost. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat porážku s dùstojností a bez zlomyslnosti. 

- Prokázat sportovního ducha znamená akceptovat výhru s pokorou a bez škodolibosti. 

- Prokázat sportovního ducha znamená pochválit soupeøovi dobrou hru a výkon. 

- Prokázat sportovního ducha znamená odmítnout podvádìt nebo používat nepovolené chování za úèelem vyhrát. 

- Prokázat sportovního ducha znamená respektovat soupeøe jako sobì rovné a snažit se vyhrát se snahou udìlat vše co, je ve 
vlastních silách a možnostech. 

- Prokázat sportovního ducha znamená povzbuzovat spoluhráèe bìhem špatné hry stejnì jako bìhem dobré hry. 

- Prokázat sportovního ducha znamená zachovat si vždy dùstojnost, ovládat se a nelibovat si ve fyzickém nebo verbálním násilí. 

Sportovní duch se poèítá!
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2. Konec periody

Rozhodèí je èelem k èasomìøièi, zdvihne ruce nad hlavu, jednou rukou drží zápìstí druhé 
ruky, bìhem toho píská na píš�alku.

1. Zaèátek hry nebo periody

Rozhodèí provede paží tøi boèné kruhy vpøed na úrovni ramene a potom ukáže na lavièku 
týmu, který zaèíná, bìhem toho píská na píš�alku. 

3. Konec hry

Rozhodèí je èelem k èasomìøièi, zdvihne ruce nad hlavu a tøikrát tleskne, bìhem toho píská 
na píš�alku.

4. Oddechový èas

Rozhodèí je èelem k èasomìøièi, na úrovni hrudníku umístí prsty jedné ruky doprostøed dlanì 
druhé ruky a ukáže na tým, který žádal o oddechový èas, bìhem toho píská na píš�alku.

Pro první ètyøi znaky rozhodèího platí, že zvuk píš�alky je souvislý v délce 1 - 3 vteøiny

Pøíloha B 

Tato signalizace rozhodèího je jediná uznávaná mezinárodní kin-ballovou federací IKBF
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5. Podání

Rozhodèí ukáže na míè rukou a dvakrát krátce zapíská. 

6. Opakování

Nejprve rozhodèí zkøíží ruce v úrovni pasu, pak je dvakrát za sebou oddìlí od sebe a 
ukáže si na pásku v barvì týmu, který zaèíná opakování s míèem. Zapíská jednou a poté 
zvolá opakování (replay). 

7. Mimo høištì

Rozhodèí pískne pouze jednou. Ruce jdou pøedpažením do vzpažení skrèmo (dlanì za 
ramena) a potom si ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby. 

8. Pøíliš mnoho hráèù na høišti

Rozhodèí jednou pískne, pøedpaží jednu ruku, dlaò vpøed s roztaženými prsty a ukáže si 
na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby. 

9. Nedovolená obrana

Rozhodèí pískne pouze jednou, pøedpaží jednu ruku, na které ukáže tøi prsty a ukáže si na 
pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.
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10. Jeden hráè se nedotýká míèe (chybìjící kontakt)

Rozhodèí jednou pískne. Ukazováèkem ukáže vzhùru a v jednom pohybu pøedpaží a pak 
pøedpaží skrèmo. Následnì si ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

11. Zámìna jména (chyba v urèení)

Rozhodèí jednou pískne. Jednu paži pøedpaží a rychle zavøe a otevøe pìst, zatímco druhou 
rukou ukazuje na své ucho. Potom si ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

12. Stejný hráè odpálil dvakrát

Rozhodèí jednou pískne, dvakrát za sebou pøedpaží a pøipaží skrèmo, dlanì otevøené vpøed, 
jednou rukou si ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

13. Krátký odpal

Rozhodèí jednou krátce pískne a zároveò upažením vzpaží, dlanì nad hlavou dovnitø, ale 
nedotýkají se. Jednou rukou si pak ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

14. Dráha míèe smìrem dolù

Rozhodèí jednou krátce pískne. Udìlá jeden krok a energicky ukazuje na zem a pak si ukáže 
na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.
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15. Míè na zemi nebo nechycen

Rozhodèí jednou krátce pískne a zároveò si tøe dlanì o sebe (dlanì vodorovnì) a pak si 
ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

16. Èasová chyba (pøíliš dlouho)

Rozhodèí jednou krátce pískne a ukáže si na hodinky na zápìstí druhé ruky v úrovni 
ramen. Potom si ukáže na pásku v barvì týmu, který porušil pravidlo.

17. Kroky s míèem

Rozhodèí jednou krátce pískne, pokrèí paže pøed tìlem a otáèí pìsti kolem sebe. Potom si 
jednou rukou ukáže na pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

18. 
a) Neúmyslné bránìní mezi dvìma hráèi

Použije signál pro opakování v èísle 6. 

b) Neúmyslné bránìní mezi hráèem a míèem

Použije signál pro opakování v èísle 6. 

c) Úmyslné bránìní mezi dvìma hráèi

Rozhodèí jednou krátce pískne. Paže skrèené pøed tìlem, pøedloktí jedné ruky je 
vodorovnì, ruka v pìst, druhé pøedloktí je vodorovnì, dlaò otevøená, pìst první ruky je v 
dlani druhé ruky. Druhá ruka pak ukazuje na pásku týmu, který se dopustil chyby. Tato 
chyba zahrnuje malé napomenutí pro hráèe. 
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d) Úmyslné bránìní mezi hráèem a míèem

Rozhodèí jednou krátce pískne. Obì ruce položí na boky a pak si ukáže na pásku v barvì 
týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba vede k malému napomenutí hráèe, který se chyby 
dopustil. 

e) Nesportovní chování

Rozhodèí jednou krátce pískne. Jedna paže v pøedpažení pokrèmo, pøedloktí kolmo k zemi, 
ruka v pìst. Druhá ruka chytne pøední èást loktu. Potom ukáže na pásku v barvì týmu, který 
se dopustil chyby. Tato chyba vede k malému napomenutí pro hráèe, který se dopustil chyby. 

f) Urážející slovo (slova) nebo jednání s úmyslem ublížit nebo zranit nìkoho,  a nebo které je v rozporu se 
sportovním chováním

Rozhodèí jednou krátce pískne. Mírnì udeøí pìstí do svého druhého ramene a ukáže na 
pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby. Tato chyba vede k velkému napomenutí pro 
hráèe, který se dopustil chyby. 

19. Nedovolený útok

Rozhodèí jednou krátce pískne. Zkøíží ruce na prsa, ruce v pìst smìøující nahoru a ukáže na 
pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

20. Míè držený za látku nebo za ústí duše

Rozhodèí jednou krátce pískne. Jedna paže pøedpaží a ruka pøedvádí gesto jako pøi zdvihání 
pøedmìtu, zatímco otevírá a zavírá pìst. Potom si ukáže na pásku v barvì týmu, který se 
dopustil chyby.
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21. Držení míèe

Rozhodèí jednou krátce pískne. Spojí ruce pøed tìlem, proplete prsty a pak ukáže na 
pásku v barvì týmu, který se dopustil chyby.

22. Nepovolené pøemístìní míèe 

Rozhodèí jednou krátce pískne. Paže v pøedpažení, dlanì dovnitø, jedna paže zùstává v 
pøedpažení a druhá jde do upažení. Pak si ukáže na pásku v barvì týmu, který se 
dopustil chyby.

23. Støídání hráèù

Rozhodèí nepíská. Støídavì, nad hlavou s dlanìmi dovnitø pohybuje obìma rukama  vpøed 
a vzad 
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Pøíloha C

Rozvržení získaných bodù

Pøíklady rozdìlení bodù na konci utkání podle pravidla urèení vítìze (3 ze 7) popsaného v èlánku 7.18  

Perioda:
Po skonèení každé periody dostane tým který tuto periodu vyhrál jeden bod.

Hra:
Na konci hry se rozdìluje 18 bodù mezi tøi týmy, podle následujících pravidel:

Tým n a prvním místì dostane 10 bodù
Tým na druhém místì dostane 6 bodù
Tým na tøetím místì dostane 2 body

Body za fair play:
Tým obdrží body za fair play podle níže uvedené tabulky,pøidìlené podle toho jestli tým dostal nebo nedostal napomenutí bìhem 
hry.

0
1
2
3
4

5
4
1
0
0

Poèet napomenutí bìhem hry Týmové body celkem

Pøíklady rozdìlení bodù po konci hry.

Pøíklad 1

perioda 1 Tie break

Tým A
A

Tým B
B

Tým C
C

13

V této høe nedošlo k žádným napomenutím.

Tým A dostane 10 bodù za umístìní na prvním místì + 3 body za vítìzství v periodách + 5 bodù za fair play, celkem 18 bodù.

Tým B dostane 6 bodù za umístìní na druhém místì + 2 body za vítìzství v periodách + 5 bodù za fair play, celkem 13 bodù.

Tým C dostane 2 body za umístìní na tøetím místì + 2 body za vítìzství v periodách + 5 bodù za fair play, celkem 9 bodù.
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13 13

perioda 2 perioda 3 perioda 4 perioda 5 perioda 6 perioda 7

13 13

13 13

X X X

X

X X X

12

12

12

10 10

10

11

-

5

3



Pøíklad 2

V této høe dostaly dva týmy napomenutí:

Tým A dostal jedno malé napomenutí
Tým B dostal jedno velké napomenutí
Tým C nedostal žádné napomenutí 

Tým A dostane 6 bodù za umístìní na druhém místì + 1 body za vítìzství v periodì + 4 body za fair play, celkem 11 bodù.

Tým B dostane 10 bodù za umístìní na prvním místì + 3 body za vítìzství v periodách + 1 bod za fair play, celkem 14 bodù.

Tým C dostane 2 body za umístìní na tøetím místì + 0 bodù za vítìzství v periodách + 5 bodù za fair play, celkem 7 bodù.

Urèení poøadí pøi stejném poètu bodù:

Pokud po skonèení hry obdrží dva nebo více týmù stejný poèet bodù, urèuje se poøadí následujícím zpùsobem, postupnì podle 
kriterií 1-8.

1) Poèet vyhraných zápasù. Pokud je toto èíslo stejné pak:
2) Poèet druhých míst v zápase. Pokud je toto èíslo stejné pak:
3) Poèet Fair play bodù. Pokud je toto èíslo stejné pak:
4) Poèet pøidìlených bodù ve høe,  kde tyto týmy hrály proti sobì. Pokud je toto èíslo stejné pak:
5) Celkový poèet vyhraných period. Pokud je toto èíslo stejné pak:
6) Poèet vyhraných period ve høe kde tyto týmy hrály proti sobì. Pokud je toto èíslo stejné pak:
7) Celkový poèet prohraných period. Pokud je toto èíslo stejné pak:
8) IKBF rozhodne jestli se bude hrát zkrácená hra do 5 bodù, nebo celá nová hra.
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perioda 1 Tie break

Tým A
A

Tým B
B

Tým C
C

X 13 -

perioda 2 perioda 3 perioda 4 perioda 5 perioda 6 perioda 7

- -

X 12

12 - -

13

10 X -

X

12

-

13 -

-

13

-

-

-



Pøíloha D
Pravidla pro úèast v mezinárodních soutìžích

Pravidla pro úèast zemì
Zemì, kde není národní federace, nebo není federace, která je èlenem IKBF, se nemùže úèastnit mezinárodních soutìží. Za èlena 
IKBF se považuje národní federace, která má podepsanou smlouvu o pøidružení a má zaplacený èlenský poplatek nejménì jeden 
mìsíc pøed konáním mezinárodní soutìže.

Výjimka:
Tým ze zemì, která není èlenem IKBF, mùže požádat o úèast v mezinárodní soutìži. Tato žádost musí být odeslána nejménì tøi 
mìsíce pøed konáním mezinárodní soutìže. IKBF zváží stav rozvoje kin-ballu v této zemi a rozvoj federace a rozhodne o možné 
úèasti.

Pravidla pro èleny zúèastnìných týmù.
Hráè se mùže zúèastnit soutìže dospìlých pokud je mu 16 let a více nejpozdìji v první den soutìže.

Hráè mùže reprezentovat svou zemi pouze pokud má její obèanství nebo trvalý pobyt v této zemi delší než 6 mìsícù.
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Pøíloha E
Pravidla pro smíšené týmy (kategorie mix)

Bloky
V kategorii mix je pravidlo 7.15 a) zmìnìno následujícím zpùsobem:

a) Tým v obranì má jednoho nebo více hráèù v zónì 1.8 m kolem míèe v okamžiku odpalu. Pokud oba týmy v obranì mají více než 
jednoho hráèe v zónì 1.8 m ten tým který byl urèen se dopustí chyby nedovolená obrana. 

Složení týmù
V prùbìhu hry musí být v jednom týmu po celou dobu nejménì 2 ženy na hrací ploše. 

Poøadí podávajících
Chyby stejný hráè odpálil dvakrát se dopustí tým v nìmž dvakrát za sebou odpálil muž.
Chyby stejný hráè odpálil dvakrát se dopustí tým v nìmž dvakrát za sebou odpálila žena.
To znamená, muž a žena se stále musí støídat na podání.
Toto poøadí se ruší na konci každé periody. Pokud napøíklad na konci první periody podával muž, je možné aby zahajoval hru 
odpálením míèe na zaèátku druhé periody.
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Pøíloha F
Uznané systémy hry 

V mezinárodních soutìžích jako jsou Svìtový pohár a Mistrovství Evropy je používán systém hry, který je popsán v tìchto 
pravidlech v èlánku 7.18. Nicménì IKBF uznává nìkolik dalších herních systémù, které mohou být použity v oficiálních soutìžích a� 
již ligových nebo pøi turnajové høe.

Každý z tìchto systémù je popsán níže a je možné je použít podle následujících pravidel:

1) v mezinárodních soutìžích dospìlých jako jsou Svìtový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje o systému hry IKBF

2) v mezinárodních soutìžích juniorù jako jsou Svìtový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje o systému hry organizátor a IKBF

3) ve všech dalších soutìžích rozhoduje národní federace ( svaz ) nebo organizátor

4) v mezinárodních soutìžích, které nejsou Svìtový pohár nebo Mistrovství Evropy, rozhoduje organizátor

Pevnì stanovený poèet period

Tento herní systém byl používán v poèátcích sportu a velmi dobøe se hodí pro zaèínající hráèe a také pro hráèe støední úrovnì.
Systém se také hodí pro dobré naèasování turnaje, když je málo èasu nebo když je vìtší množství úèastnících se týmù ( více než 
15 )

V tomto herním systému je poèet period pøedem stanoven organizátorem. Mùže to být jedna až tøi periody, které se hrají na hrubý 
èas od 5 do 10 minut.

Záleží na organizátorovi, jestli stanoví, aby se v poslední minutì periody nebo zápasu zastavovala èasomíra pøi pøerušení hry.

Po konci každé periody, která není poslední periodou zápasu, dostane tým s nejvyšším poètem bodu na skóre jeden bod do 
závìreèného rozpoèítání bodù

Na konci poslední periody zápasu, budou body pøidìleny podle následující tabulky:

30 6

modrá bílá èerná modrá bílá èerná

10 6

32 30

30 6 6

29

30 4

30

30

4

32 2

10

Pøíklady možného stavu 
skóre na konci zápasu

Týmy Rozdìlení bodù

Varianta A

Varianta B

Varianta C

Varianta D
32 32 31 7 7 4

Týmy také dostanou fair play body jak je popsáno v pøíloze C

Zvláštní pravidlo pro tento zpùsob hry:
chyba neoprávnìný útok neplatí v poslední minutì zápasu. Pokud se èasomíra nezastavuje na konci periody nebo zápasu, týmy si 
nemohou brát time aut v posledních dvou minutách periody nebo zápasu. Na zaèátku první periody se losem urèí tým, který bude 
podávat. Pro následující periody platí, že podává tým s nejnižším skóre. Pokud mají dva týmy stejné skóre, urèí se podávající losem.



Systém hry s rùzným poètem period
Tento systém hry byl navržen v prùbìhu èasu a je pøizpùsoben vysoké úrovni hry. Vetšinou se používá pøi národních turnajích a ve 
vyšších úrovních ligy. 

Je stanovený urèitý poèet period, který tým musí vyhrát aby vyhrál celý zápas. Mùže se hrát na èas ( jedna perioda sedm minut ) 
nebo se mùže hrát na body ( devìt až patnáct ).

Pokaždé se na zaèátku každé periody vynuluje skóre a vylosuje se tým který bude zaèínat hru. 

Hru mùžete hrát ve více variantách.
První varianta : První tým, který vyhraje dvì periody, vyhraje zápas.(systém 2 ze 4)
Druhá varianta : První tým, který vyhraje tøi periody, vyhraje zápas.(systém 3 ze 7)
Tøetí varianta : První tým, který vyhraje ètyøi periody vyhraje zápas.(systém 4 ze 10)
poznámka:  napø. systém 3 ze 7 znamená, že se mohou hrát v jednom zápase nejménì 3 periody a nejvíce 7period

                                                                                       Hra na èas

Pokud budete chtít hrát na èas, záleží na organizátorech, jestli se rozhodnou zastavovat èasomíru v poslední minutì každé periody.

                                                                               Zkrácený herní systém
V tomto zkráceném herním systému mùže být více vítìzù na konci periody. 
Pokud má jeden tým více bodù než ostatní dva týmy na konci periody, tak tento tým vyhrává periodu a získává bod do 
závìreèného rozpoèítání bodù.
Pokud mají dva týmy stejnì bodù a tøetí tým je pozadu na konci periody, tak oba týmy se stávají vítìzi, ale nezískávají bod do  
závìreèného rozpoèítání bodù.
Pokud mají tøi týmy stejný poèet bodù na konci periody, tak se všichni stávají vítìzi, ale nikdo nezískává bod do závìreèného 
rozpoèítání bodù.
Pokud souèasnì dva nebo tøi týmy vyhrají stanovený poèet period (2, 3 nebo 4), bude se hrát náhlá smrt- hra do pìti bodù, aby se 
rozhodlo, kdo vyhrál zápas. Pokud v tomto pokraèování do pìti bodù, dva týmy najednou získají 5 bodù, hra do 5 bodù se bude 
opakovat mezi 2 týmy. 

Když jeden tým vyhraje zápas, umístí se na druhém místì ten, který má druhý nejvyšší poèet period.
Pokud dva týmy mají stejný poèet vyhraných period, urèí náhlá smrt - hra do pìti bodù, koneèné poøadí na druhém místì.

Tým který skonèí na prvním místì získává 10 bodù, tým na druhém místì 6 bodù a tým na tøetím místì 2 body do závìreèného 
rozpoèítání bodù.

Každý tým také dostane body za fair play podle pøílohy C.

   Standardní systém hry

V tomto herním systému dochází k urèení vítìze v každé periodì.

Pokud na konci periody mají dva týmy stejný poèet bodù a jsou ve vedení pøed tøetím týmem, je vítìz urèen hrou do pìti bodù - 
náhlá smrt.

Pokud na konci periody mají všechny tøi týmy stejný poèet bodù, je vítìz urèen hrou do pìti bodù - náhlá smrt.

Pokud jeden tým sám dosáhne pìti bodù, stává se vítìzem periody.
Pokud dva týmy souèasnì dosáhnou pìti bodù, hrají spolu další hru do pìti bodù - náhlá smrt, která urèí vítìze.

Když jeden tým vyhraje zápas, umístí se na druhém místì ten, který má druhý nejvyšší poèet period.
Pokud dva týmy mají stejný poèet vyhraných period, urèí náhlá smrt - hra do pìti bodù, koneèné poøadí na druhém místì.
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Tým který skonèí na prvním místì získává 10 bodù, tým na druhém místì 6 bodù a tým na tøetím místì 2 body do závìreèného 
rozpoèítání bodù.

Každý tým také dostane body za fair play podle pøílohy C.

Hra na body

V tomto herním systému se nehraje na periody, ale cílem je dosáhnou stanoveného poètu bodù.
Pokud dva týmy souèasnì dosáhnou stejného skóre rozhodne o vítìzi náhlá smrt- hra do pìti bodù.

Když jeden tým vyhraje zápas, umístí se na druhém místì ten, který má druhý nejvyšší poèet bodù.
Pokud dva týmy mají stejný poèet vyhraných bodù, urèí náhlá smrt - hra do pìti bodù, koneèné poøadí na druhém místì.

Tým který skonèí na prvním místì získává 10 bodù, tým na druhém místì 6 bodù a tým na tøetím místì 2 body do závìreèného 
rozpoèítání bodù.

Každý tým také dostane body za fair play podle pøílohy C.

Soutìžní systém hry - oficiální systém IKBF

V tomto herním systému každou periodu dohrávají pouze dva týmy.

Tøetí tým opouští hrací plochu v okamžiku, kdy první tým dosáhne postupového skóre.

Postupové skóre je cílové skóre mínus dva body.

Cílové skóre
A

Postupové skóre
B

10

10 11

9 12 15

9

11

87

13

12

Ve chvíli, kdy jeden z týmù dosáhne postupového skóre, ten tým, který má v té chvíli nejménì bodù opouští hrací plochu a dva 
zbylé týmy dohrávají periodu do cílového skóre.
Napø. postupové skóre je 11 bodù, cílové skóre 13 bodù.
Tým A dosáhl 11 bodù, tým B dosáhl 10 bodù, tým C dosáhl 9 bodù

Tým C opouští hrací plochu a týmy A a B zaèínají dohrávat periodu od dosaženého skóre tým A 11 bodù, tým B 10 bodù.
První tým co získá 13 bodù vyhrává periodu.

Pøi dohrávání periody podává ze støedu hrací plochy ten tým který má nižší skóre.

Pokud dva týmy najednou dosáhnou postupového skóre, urèí podávajícího rozhodèí losem.

Když jeden tým vyhraje zápas, umístí se na druhém místì ten, který má druhý nejvyšší poèet period.
Pokud dva týmy mají stejný poèet vyhraných period, urèí náhlá smrt - hra do pìti bodù, koneèné poøadí na druhém místì.

Tým který skonèí na prvním místì získává 10 bodù, tým na druhém místì 6 bodù a tým na tøetím místì 2 body do závìreèného 
rozpoèítání bodù.

Každý tým také dostane body za fair play podle pøílohy C.
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Mnoho dalších materiálù, videa, podrobné metodiky pro výuku tìlesné výchovy, kontakty na školy a kluby po celé ÈR, naleznete na stránkách 
www.kin-ball.cz 

Èeský svaz Kin-ballu
Vážní 400

Hradec Králové 503 41

tel: 495 215 115
fax: 495 220 618

e-mail: 
www.kin-ball.cz

info@kin-ball.cz

mailto:info@kin-ball.cz
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