Pravidla nohejbalu
Kapitola I. - Herní prost edí a pot eby
1. Herní prostor
Volný prostor o rozm rech nejmén 25 x 15 m, do výšky nejmén 7 m.
Herní prostor je vymezen árami a musí mít jednotný povrch.
V herním prostoru nesmí být žádné p ekážky, zvýšení i snížení terénu než je povolená úchylka od vodorovné
roviny.
2. H išt
a) Jednotlivci, obdélník 12,90 x 9,00 m.
b) Dvojice, trojice, obdélník 18,00 x 9,00 m vyzna ený uvnit herního prostoru tak, aby jeho delší strany byly
vzdáleny nejmén 3,00 m a kratší strany 3,50 m od okraje herního prostoru.
3. Schéma herního prostoru h išt
Jednotlivci (singl); dvojice (dvojky); trojice (trojky)

4. Zadní áry
Vyzna ují ob kratší strany h išt .
5. Pomezní áry
Vymezují ob delší strany h išt .
6.

áry podání

Singl: Rovnob žky se st edovou árou ve vzdálenosti 6,45 m +/-5cm od st edové áry a rovnob žky s pomezní
árou vyzna ené ve vzdálenosti 4,50 m od pomezní áry na obou polovinách h išt .
Dvojice, trojice: Rovnob žky se zadními árami vyzna ené ve vzdálenosti 2,55 m od zadních ár.
7. Pole vlastní a pole soupe ovo
Shodné tevrcové poloviny h išt odd lené sítí.
8. Pole podání
Singl: Ob poloviny herního pole 6,45 x 9,00 m jsou rozd leny p lící árou na dv stejné ásti.
Dvojice, trojice: ást soupe ova pole momezená árou podání 6,45 m +/-5 cm a sítí.
9. Pole zahájení
Prostor za vlastním polem omezený vn jším okrajem zadní áry a myšleným prodloužením pomezních ar.
10. Vyzna ení
Vyzna ení ár se p evážn provádí nanášením bílého barviva na povrch h išt .

Ší ka ár 5cm +/-1 cm.
esnost árami vyzna ených rozm
5 cm.
áry jsou sou ástí vyzna ených ploch11. Nerovnosti povrchu
Povolená úchylka herního prostoru od vodorovné roviny 1:100. Je povolena nejvýše nerovnost s plynulým
echodem 2 cm.
12. Povrchová úprava
Povrch herního prostoru musí být jednotný, nesmí být kluzký, bo ivý i prašný.
ípustné materiály na vrchní vrstvu:
- antuka, písek, hlína bez kamen , tartan, japex, um lá tráva
- obvyklé povrchy v halách (mimo asfalt)
Nep ípustné materiály pro vrchní vrstvu:
- beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, škvára, struska apod.
13. Sloupky
Sloupky na upevn ní sít musí být vzdáleny od pomezních ár nejmén 0,5 m.
14. Sí
Sítí se ve h e rozumí pouze její napjatá ást mezi podp rnými ty emi. Horní okraj sít je opat en páskou kryjící
napínací lano. Svislice nad pr se íky pomezních ár se sítí je vyzna eno podp rnými ty emi, které jsou sou ástí
sít . Vzdálenost horního okraje sít od povrchu h išt je 110 cm +/-2 cm. Žáci do 15 let mají výšku sít 100 cm +/-2
cm. Vzdálenost dolního okraje sít od povrchu h išt je nejvýše 20 cm.
Materiál: m kká nekovová tkanina.
15. Mí
Mí je lepený z p írodní nebo um lé k že .
Obvod mí e: 68 až 78 cm.
Váha mí e: 396 až 453 g.
Pro žáky možno užívat nižší hodnoty.
16. Obuv hrá
Obuv je m kká, ohebná, s hladkou nep

nívající podrážkou bez kolík .

17 Úbor hrá
Hrá i téhož družstva jsou p i h e jednotn oble eni, t.j. mají tri ka a trenýrky nebo soupravu - tepláky stejné barvy.
Ozna ení hrá
ísly 1 - 99, jiná ozna ení, stanoví pro p íslušnou sout ž rozpis sout že. epice se považuje za
sou ást úboru.
Výjimku z tohoto pravidla m že stanovit ídící orgán p íslušné sout že rozpisem.
18. Nezp sobilost h išt
Povrch herního prostoru rozmoklý, bo ivý, nebezpe
hrá .
19. Nevyhovující po así

kluzký, nezajiš ující dostate ný odskok mí e a bezpe nost

Vytrvalé srážky nebo silný vítr znemož ující ovládání mí e nebo ohrožující zdraví hrá

.

20. Nedostate ná viditelnost
Nedostatek sv tla nebo zamlžení herního prostoru znemož ující sledování pohybu mí e.

Kapitola II. - Ú astníci hry
Úvod:
Doping - Pozor! Je všem ú astník m zakázán!
21. Druhy hry
a) st etnutí jednotlivc (singl)
b) st etnutí dvojic (dvojky)
c) st etnutí trojic (trojky)
d) nevylu uje se jiný po et hrá
22. Hrá
len družstva práv hrající utkání jednotlivc , dvojice nebo trojice.
23. Družstvo
Útvar složený z n kolika jednotlivc , dvojic a trojic podle Sout žního ádu nojebalu.
24. Oddíl
Útvar sdružující družstva startující pod jedním názvem. "A" družstvo hraje vždy nejvyšší sout ž.
25. Kapitán
Kapitán je jeden z hrá , musí být ozna en na dresu páskou odlišné barvy.
Má tato práva a povinnosti:
- zú astnit se losování
- žádat rozhod í o oddechový as
- žádat rozhod í o st ídání hrá
- dotazovat se rozhod ích po p erušení hry slušným zp sobem na d vod jejich rozhodnutí, avšak ne p íliš asto
- po utkání podepsat zápis o utkání
i utkání družstev stanoví družstvo z hrá jediného kapitána. Je-li kapitán zran n nebo vylou en a nem že trvale
plnit tuto funkci, je ur en jeho zástupce a ten p evezme všechna práva a povinnosti kapitána.
26. Trenér
Trenér ídí p ípravu hrá a vede jednotlivce , dvojici, trojici nebo družstvo v utkáních a zápasech.
Má tato práva a povinnosti:
- ur it a nahlásit sestavu družstva
- žádat rozhod í o oddechový as
- žádat rozhod í o st ídání hrá

Kapitola III. - ásti hry

27. Bod
Bod je díl í ást setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice:
a) za úsp šn zahraný mí
b) za soupe ovu chybu ve h e
c) za soupe ovo provin ní, tav. trestný bod. V tomto p ípad nemá však vliv na zm nu podání.
28. Set
Set je deíl í ást zápasu jednotlivce, dvojice nebo trojice.
Set kon í, získá-li jeden ze soupe 10 bod (dvojice, trojice).
Set kon í, získá-li jeden z hrá 11 bod (jednotlivci), je však nutný dvoubodový rozdíl (11:9, 12:10) dle pravidel
IFTA.
29. Zápas
St etnutí jednotlivc , dvojic nebo trojic, v n mž zvít zí jednotlivec, dvojice nebo trojice, který - která vyhrála nap ed
ur ený po et set . Nevylu uje se však jiný po et hrá
Nej ast ji se hraje na dva vít zné sety (2:0, 2:1).
Pro úsporu asu lze ur it hru na dva sety (2:0, 1:1).
30. Utkání
Utkání je zápas nebo soustava zápas o celkový kone ný výsledek.

Kapitola IV. - Zahájení hry
31. Nástup na h išt
Na pokyn rozhod ího nastoupí ob družstva proti sob podél zadních ár h išt a navzájem se pozdraví. Po
pozdravu se dostaví ob kapitáni k rozhod ímu, p edstaví se a rozhod í provede losování.
32. Losování a zahájení hry
a) Losováni se provádí p ed zapo etím prvního setu každého zápasu. Jednotlivec, dvojice nebo trojice, která vyhrála
los, bu zvolí stranu h išt , nebo ur í, který ze soupe provede zahajovací podání. P ed posledním, rozhodujícím
setem má tuto výhodu jednotlivec, dvojice nebo trojice, která sv j vít zný set, pop . vít zné sety vyhrála lepším
rozdílem bod než soupe . Je-li rozdíl stejný, rohodne los.
b) V ostatních setech se zahajovací podání a strany h išt pravideln st ídají.
c) Ve h e podáva jednotlivec, dvojice nebo trojice, která získala p edcházející bod ze hry.
d) V polovin t etího setu zm ní soupe i pouze stranu h išt (dvojice, trojice), jednotlivci p i dosažení šestého bodu.

Kapitola V. - Obecná ustanovení
33. asové lh ty
Oba soupe i jsou povinni nep ekra ovat následující asové lh ty:
- po pokynu rozhod ího - 5 sek
- zm na stran mezi sety - 30 sek
- zm na stran v polovin rozhodujícího setu - 30 sek
- p estávka mezi zápasy v utkání dvojice nebo trojice - 120 sek
- st ídání hrá - 30 sek

- oddechový as - 30 sek
Jestliže p ekro ení n které z asových lh t zp sobily okolnosti, na n ž mají hrá i vliv, bude jednotlivec, dvojice nebo
trojice po napomenutí potrestána trestným bodem.
34. St ídání hrá
St ídáním se rozumí vým na hrá hrající dvojice nebo trojice v setu. St ídat lze pouze po p erušení hry. St ídání
ohlašuje rozhod ímu kapitán nebo trenér zvoláním "st ídáme".
Dvojici mohou tvo it 3 hrá i, 2 hrají a 1 je p ipraven na st ídání.
Trojici m že tvo it 5 hrá , 3 hrají a 2 jsou p ipraveni na st ídání.
V každém setu se m že st ídat 2x. Je možné st ídat jednoho nebo dva hrá e najednou a pokládá se to za jedno
st ídání.
Po et nevyužitých st ídání se nep evádí do dalšího setu.
Vým na hrá mezi sety je povolena a nepovažuje se za st ídání. Nahrazení vylou eného hrá e není poládánáno za
st ídání.
i h e jednotlivc není st ídání povoleno.
35. Oddechový as
Trenér nebo kapitán družstva m že jednou v každém setu p i p erušení hry požádat rozhod ího o oddechový as
zvoláním "Tajm". B hem oddechového asu je mí u rozhod ího a hrá i obou družstev mohou hovo it s trenérem, s
kapitánem i dalšími hrá i, stojícími v herním prostoru, nikoliv však ve h išti. Nevyužitý oddechový as se nep evádí
do dalšího setu. Rozhod í v p ípad zran ní hrá e nebo p i jiné okolnosti má právo na oddechový as v délce podle
vlastního uvážení.
36. Odchod ze h išt
Po skon ení zápasu i utkání se hrá i obou družstev, pop . jednotlivc , davojic nebo trojic, shromáždí po obou
stranách sít a pozdraví se podáním ruky.

Kapitola VI. - ízení zápasu
37. Pravomoc rozhod ích
Zápas ídí rozhod í nestrann podle Pravidel nohejbalu, Sout žního ádu a Rozpisu p íslušné sout že. ídící orgán
sout že. ídící orgán sout že m že v Rozpisu sout že stanovit, že na ízení utkání se podílí v tší po et pomocných
rozhod ích. ídí-li zápas jeden rozhod í, p ejímá povinnosti obou. Obsluhou ukazatele stavu zápasu m že pov it
bu po adatele nebo st ídav ob mužstva.
Hrá i jsou povinni se ídit v hracím prostoru pokyny rozhod ích sm ujících k plynulosti hry (podat mí soupe i
apod.).
a) Povinnosti prvního rozhod ího:
- posuzuje, zda je prost edí a po así zp sobilé ke h e a zda je dostate ná viditelnost p ed zahájením zápasu i p i
zápasu
- dává pokyn k nástupu
- provádí losování
- dává pokyny k provedení podání a k p erušení hry
- posuzuje chyby ve h e a ur uje, která strana získává bod
- na izuje nový mí , nejsou-li si oba rozhod í jisti, která strana zavinila chybu ve h e
- kontroluje ukazatel stavu zápasu
- v p ípad pot eby na izuje úpravu h išt , ár, sít , úbor hrá apod.
- posuzuje chování hrá i ostatních p ítomných a podle pot eby napomíná, vylu uje a ur uje p íslušný postih
- povoluje a kontroluje st ídání hrá a oddechové asy
- m í asové lh ty
- dává pokyny píš alkou a používá smluvených znamení rozhod ích

- provádí všechny další úkony p edepsané Pravidly, Sout žním ádem a Rozpisem p íslušné sout že
b) Povinnosti druhého rozhod ího:
- posuzuje chyby ve h e a ur uje, která strana získává bod
- dává pokyny píš alkou a používá smluvených znamení rozhod ích(
- obsluhuje ukazatel stavu zápasu
c) Stanovišt rozhod ích:
- rozhod í stojí proti sob , každý za jedním upínacím sloupkem
d) Smluvená znamení rozhod ích:
- mí zahrán po tvrté - vzty it i prsty
- nový mí - ruce v p st, palce vzty it
- oddechový as "Tajm" - dlan mi vytvo it písmeno T
- dvojdopad - ukázat k zemi dv ma prsty
- p ešlap p i podání - ukázat na místo p ešlapu
- st ídání hrá - kroužit p edloktími navzájem kolem sebe
- dotek sít - ukázat na sí
- hraní rukou - uchopit se za ruku
- pokra ujte ve h e - upažit
- mí mimo sí - opakované kývání p edloktím p i p edpažení
- dopad mí e mimo h išt
- vniknutí cizího t lesa nebo osoby do herního prostoru a ovlivn ní hry - p erušit hru a dát nový mí

Kapitola VII. - Disciplinární sm rnice
38. Stupnice provin ní a postihu
a) 1. stupe
- nevhodné poznámky ú astník hry p i zápasu i mezi sety
- asté protesty kapitána
- zesm
ování soupe e
- neupravený úbor hrá
- nesprávné vyžádání st ídání a oddechového asu
- p ekro ení asové lh ty
- neoprávn ný vstup kapitána, trenéra nebo vedoucího do herního prostoru
- nebezpe ná hra bez zran ní soupe e
Postih: Napomenutí provinivšího se hrá e nebo družstva
b) 2. stupe
- opakování provin ní 1. stupn týmž hrá em nebo celým družstvem
- nebezpe ná hra se zran ním soupe e
- úmyslné narušování zápasu
- nesportovní chování
Postih: Napomenutí viníka a p iznání bodu soupe i
c) 3. stupe
- opakování provin ní 1. a 2. stupn týmž hrá em nebo celým družstvem
- hrubé nesportovní chování
- urážka nebo zleh ování výkonu rozhod ího
- úmyslné zasažení protihrá e n kterou ástí t la
Postih: P iznání bodu soupe i, vylou ení viníka do konce utkání a provede se záznam do zápisu o utkání
d) 4. stupe
- znemožn ní výkonu rozhod ího

- hrubé násilnosti
- neregulérní prost edí
Postih: Ukon ení utkání
e) Rozpis sout že m že rozhod ím uložit používání ervené a žluté karty takto:
- žlutá karta odpovídá 2. stupni postihu
- ervená karta odpovídá 3. stupni postihu
i ud lení žluté a ervené karty rozhod í vždy dá trestný bod.

Kapitola VIII. - Herní definice
39. Ú el hry
a) zahrát mí do soupe ova pole dovoleným zp sobem tak, aby jej soupe ovi hrá i nemohli zachytit a vrátit do hry
b) zabránit soupe ovi zahrát mí do opa ného pole
c) zachytit mí zahraný soupe em do opa ného pole
d) rozehrát zachycený mí do úto né akce
40. Akce vlastní a soupe ova
Akce vlastní za íná dopadem mí e do vlastního pole nebo dotykem vlastního hrá e s mí em, pokra uje povinností
dopravit mí dovoleným zp sobem do soupe ova pole a kon í dotykem mí e se soupe ovým polem, ímž za íná
akce soupe ova
41. Mí ve h e a mí mimo hru
Mí je ve h e od okamžiku, kdy se ho dotkne noha podávajícího hrá e až do okamžiku, kdy již nem že být zásahem
žádného hrá e ani teoreticky vrácen do hry, tím se dostává mimo hru.

Kapitola IX. - Herní innost
Dovolená herní innost

Chybná herní innost (chyby, bod pro soupe e)

42. Dotyk hrá e s mí em
hrá se dotkne mí e kteroukoliv ástí t la mimo rukou.
Poznámka: Rukou se rozumí paže od ramene po
kone ky prst .

Ruka
Hrá se dotkne mí e rukou

43. Provedení akce
i h e dvojic nebo trojic provedou hrá i vlastní akci
jedním, dv ma nebo t emi doteky mí e st ídav tak, že
mezi jednotlivými doteky m že mí dopadnout na zem v
išti maximáln jednou. Mezidopad není nutný, s
vyjímkou p íjmu podání.

Chybný dopad mí e
Dvojdopadm, tvrý dotek spoluhrá v téže vlastní akci.
Dvojdopad - dva dopady mí e na zem po sob v téže
vlastní akci, též válení mí e po zemi.

44. St ídání dotyk s mí em
Týž hrá se smí znovu dotknout mí e jen po doteku
jiného hrá e nebo po dorazu mí e od soupe ova pole, s
vyjímkou hry jednotlivc .

Dvojdotek
Dvojdotek - dva dotyky téhož hrá e s mí em
bezprost edn po sob nebo s mezidopadem mí e na
vlastní polovinu herního prostoru, též válení mí e po
zemi.

45. Úto né zahrání mí e
Mí musí být zahrán do soupe ova pole jen p ímým
dotekem hrá e, nikoliv odrazem od zem .

Zášlap
Zášlap - soupe se dotkne mí e odraženého opa né
poloviny herního prostoru.

46. Sou asný dotyk protihrá e
erušení hry
Padne-li po sou asném dotyku protihrá mí do h išt , Padne-li po sou asném dotyku protihrá mí mimo
hra pokra uje jako po dotyku protihrá e, sou asný dotyk
išt nebo zasáhne cizí t leso, je to chyba družstva
tak anuluje p edchozí akci.
hrajícího na opa né polovin herního prostoru, než do
Poznámka: Zasáhne-li mí po sou asném dotyku
kterého mí dopadl nebo v níž zasáhl cizí t leso.
spoluhrá rozhod ího, zbývající ást sít , upínací
za ízení nebo sloupky, na ídí rozhod í nový mí .
47. P esahování p es sí
Je-li mí p i h e v soupe ov polovin herního prostoru,
že hrá p esahovat kteroukoliv ástí t la nad
soupe ovo pole. Bránit soupe i ve h e blokem nebo
zahrát mí lze nad soupe ovou polovinou herního
prostoru kdekoliv. Hrá se musí p itom dotýkat svého
herního pole - h išt , i p i výskoku na n j dopadnout.

Brán ní ve h e
Vniknutí hrá e kteroukoliv ástí t la do soupe ovy
poloviny herního prostoru mimo h išt , je-li mí v téže
dob ve h e v soupe ov polovin herního prostoru a
brání-li tím soupe i ve h e. Hrá nesmí soupe i bránit
blokem v soupe ov polovin herního prostoru mezi
podp rnou ty í a upev ovacím k lem sít .

48. Dotyk hrá e s cizími t lesy
Hrá se p i h e dotkne ásti sít vn h išt , upínacího
za ízení, sloupk , jiných p edm
i osob mimo herní
prostor, pokud neovlivní hru. Hrá se p i h e dotkne sít ,
byla-li na n j mí em nebo soupe em naražena. Hrá se
i h e dotkne soupe ova pole pod sítí, pokud tím
neovlivní hru.

Dotyk se soupe ovým polem a sítí
Hrá se p i h e dotkne sít , podp rných ty í nebo
soupe ova pole, vyjma když na n j naražena mí em a
soupe em a vyjma dotyk soupe ova pole pod sítí, a to i
tehdy, byl-li mí již mimo hru a hrá se sít , ty e nebo
soupe ova pole dotkl v d sledku dokon ování pohyb v
edchozí akci. Tato chyba anuluje všechny soupe ovy
chyby jiného druhu - vyšší stupe provin ní.

49. Dotyk mí e se sítí
Jestliže se mí ve h e dotkne sít a podp rných ty í,
nepovažuje se to za mezidopad.
Poznámka: Vnikne-li do minimálního herního prostoru p i
e cizí t leso nebo osoba a ovlivní tím hru, na ídí
rozhod í nový mí . Zp sobí-li dotyk mí e se sítí nebo
podp rnými ty emi porušení regulérnosti hry, na ídí
rozhod í nový mí . V p ípad , že dojde k tomuto
porušení regulérnosti hry po t etím doteku ve h e singl ,
dvojic i trojic nebo p i podání a mí p itom nep ešel do
pole soupe e, p izná rozhod í bod soupe i.

S cizími t lesy
Mí se dotkne za podp rnými ty emi mimo h išt ,
upínacího za ízení, sloupk nebo jiných cizích t les a
osob i mimo herní prostor.

50. Dotyky protihrá
V akci zam ené na zasažení mí e m že hrá pohybující
se nohou zasáhnout jen dolní ást soupe ovy nohy pod
kolenem. Pohybující se hlavou se hrá smí dotknout
nepohybující se ásti soupe ova t la, jen když se p ed
tím dotkl mí e. Pohybujícím se t lem se m že hrá
dotknout soupe e kdykoliv.
Poznámka: Vzájemné sou asné dotyky pohybujících se
hrá se anulují, rozhod í na ídí nový mí .
Ve smyslu tohoto lánku se pohybem kn etiny, hlavy
nebo t la hrá e rozumí pohyb s dráhou delší než 10 cm,
vzhledem ke stavilním t les m.

Nebezpe ná hra
Neúmyslné dotknutí soupe e pohybující se nohou krom
vzájemného dotyku dolními ástmi nohou ve snaze
zasáhnout mí .
Neúmyslný dotyk soupe e rukou.
Neúmyslný dotyk soupe e pohybující se hlavou bez
dotyke s mí em.

51. Zahrání mí e p es sí
Mí m že být zahrán do soupe ova pole z vlastní
poloviny herního prostoru pouze p es sí nebo z prostoru
nad soupe ovým polem p ímo.

Mí mimo sí
Mí zahraný z vlastní poloviny herního prostoru tak, že
prolétne celým objemem pr se íky st edové áry s
pomezními.

52. Dopad mí e do soupe ova pole
Dopad zahraného mí e do soupe ova pole - h išt .

Mí za árou
Dopad mí e mimo h išt

53. Provedení podání
Hrá provádí podání z pole zahájení, aniž se v okamžiku
kopu dotkne zadní áry. P i správném podání musí mí
dopadnout do soupe ova pole podání, aniž se dotkne

Chybné podání
Hrá provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo
se v okamžiku kopu do mí e dotkl zadní áry - p ešlap.
Mí p i podání nedopadl do soupe ova pole podání. Mí

sít nebo jiného t lesa nebo osoby, vyjma soupe e.
Podávat lze nohou, z voleje, po odskoku mí e nebo
ímo ze zem .
Poznámka: Dotkne-li se mí p ed správným dopadem
sít (te ), podání se opakuje.

se p i podání dtkl cizího t lesa nebo osob nebo vlastního
hrá e. P i soupe ov podání zasáhl mí vlastní hrá
íve, než mí dopadl do pole podání. Mí p i dotyku sít
dopadl mimo pole podání.

54. Odehrání mí e z mimoherního prostoru
Chybné podání
Hrá odehraje mí a došlapuje jednou nohou mimo herní Hrá p i odehrání stojí jednou i ob ma nohama mimo
prostor, p emž druhou nohou stojí v herním prostoru.
herní prostor.
Hrá odehraje mí a dopadne ob ma nohama mimo
herní prostor.
55. Odehrání mí e s dotykem cizího t lesa
Hrá odehraje mí a dotkne se cizího t lesa kteroukoliv
ástí t la-

Chybné odehrání
Hrá s pomocí cizího t lesa odehraje mí (nap .
vylezením na plot, sloupek, odrazem od lavice, tribuny
apod.)

56. Pád podp rné ty e
i prvním odehrání mí e - nový mí .
i druhém odehrání mí e - nový mí .
Poznámka: Rozhod í stanoví nový mí tehdy, z stane-li
mí mezi sítí a podp rnou ty í.

Chybný bod
i t etím odehrání mí e - chybný bod.

zdroj : Pravidla nohejbalu, zdroj: Pravidla nohejbalu, eský nohejbalový svaz, 1.3.1997, Praha

