
 Sportovec
Fotbal

2 x 11 hrá� č
ů�  (10 + bránká� r
), fotbálový�  mí�č
, 2 bránký

Hráje se ná obde� lní�kove�m hr
is
 ti ná dvá poloč
ásý po 45 minůtá� čh,  čí�lem hrý je dá� t ví�če go� lů�  než
  soůper
  (tj. dostát mí�č
 do bránký 
soůper
e). Hráje se hlávne
  nohámá, ále hrá� č
i mohoů k hrání� mí�č
em poůž
 í�vát libovolne�  č
á� sti te
 lá krome
  růkoů á páž
 í�. Vý� jimkoů je bránká� r
 ,
který�  mů� ž
e v blí�žkosti vlástní� bránký hrá� t i růkámá. 

Ná žáč
á� tků hrý á po dosáž
ení� go� lů se rožehrá�vá�  vý�kopem že str
edů hr
is
 te
 . Pokůd mí�č
 opůstí� hrániče hr
is
 te
  (tžv. áůt), rožehrá�vá�  
vhážová�ní�m drůž
stvo, jehož
  hrá� č
 se nedotkl mí�č
e poslední�. Pokůd mí�č
 opůstí� hr
is
 te
  ná stráne
  bránký (ániž
  bý pádl go� l), rožehrá�vá�  
bůď brá�ní�čí� drůž
stvo od bránký (pokůd se náposledý mí�č
e dotkl ů� toč
ní�k), nebo ů� toč
í�čí� drůž
stvo kopem ž rohů. Záká� žánoů hrů (fáůl 
ná soůper
e, hrání� růkoů) á nesportovní� čhová�ní� trestá�  rožhodč
í� pr
í�mý�m č
i nepr
í�mý�m volný�m kopem. Rožhodč
í� hrá� č
e táke�  mů� ž
e 
nápomenoůt (ž
 lůtá�  kártá) č
i výloůč
it (č
ervená�  kártá).

Volejbal

2 x 6 hrá� č
ů� , volejbálový�  mí�č
, sí�ť

Hráje se ná obde� lní�kove�m hr
is
 ti (18x9 m) rožpů� lene�m sí�tí�, hrá� č
i se snáž
 í� odehrá� t mí�č
 ná drůhoů polovinů ták, ábý ho soůper
  
nežpráčovál á mí�č
 se dotkl žeme
 . Hráje se ná 3 ví�te
žne�  setý, káž
dý�  set do 25 bodů�  (ví�te
ž můsí� mí�t o dvá bodý ví�če než
  soůper
).

Rožehrá�vá�  se podá�ní�m (ů� derem růkoů do mí�č
e) že žádní� č
á� rý pr
es sí�ť. Prote
 js
 í� drůž
stvo se snáž
 í�  pomočí� ů� derů�  mí�č
 žpráčovát, pr
ihrá� t 
á odehrá� t pr
es sí�ť ná soůper
ovů polovinů hr
is
 te
 . Zprávidlá se poůž
 í�vá�  odbití� obe
má růkámá spodem (tžv. bágr), odbití� obe
má růkámá 
vrčhem (tžv. prstý) á ů� toč
ný�  ů� der jednoů růkoů ž vrčhů (smeč
). Povolená je  hrá libovolnoů č
á� stí� te
 lá, ále můsí� jí�t o ů� der, nikoliv 
o čhýtá�ní� č
i há� žení� mí�č
e. Ú5 tok soůper
e je mož
ne�  brá�nit ve vý�skoků obe
má růkámá nád sí�tí� (tžv. blok).

Jedno drůž
stvo se mí�č
e mů� ž
e dotknoůt máximá� lne
  tr
 ikrá� t (nepoč
í�tá�  se blok) á pote�  můsí� pr
ehrá� t mí�č
 k soůper
i. Pr
i pá�dů mí�č
e ná žem 
ve vlástní� polovine
  hr
is
 te
 , odehrá�ní� mimo hr
is
 te
  (áůt) č
i pod sí�tí� ží�ská�vá�  opáč
ne�  drůž
stvo bod á podá�vá� . Pr
i ope
 tovne�m ží�ská�ní� podá�ní� 
se hrá� č
i posůnoů o jednů požiči, ábý se ná podá�ní� str
 í�dáli.



Sportovec

Ringo

2 x 2 nebo 2 x 3 hrá� č
i, 2 gůmove�  kroůž
ký, sí�ť

Hráje se ná volejbálove�m (pr
í�pádne
  mens
í�m) hr
is
 ti se dve
má gůmový�mi kroůž
ký ná dvá ví�te
žne�  setý (káž
dý�  do 15 bodů� , vý�hrá 
minimá� lne
  o 2 bodý). Hráje se s obe
má kroůž
ký nájednoů, čí�lem je hodit kroůž
ek pr
es sí�ť ták, ábý se dotkl žeme
  v soůper
ove
  poli. Bodý 
se poč
í�tájí� žá káž
doů čhýbů – hožení� do áůtů, do sí�te
 , pod sí�tí�, pá�d kroůž
ků ná žem č
i nepovolene�  čhýčení� kroůž
ků.
Záč
í�ná�  se podá�ní�m (hodem) kroůž
ků že žádní� č
á� rý (obe
má kroůž
ký nájednoů, káž
de�  drůž
stvo jední�m). Káž
dý�  hrá� č
  podá�vá�  3x á pák se
str
í�dá�  s dáls
 í�m. Kroůž
ek je povoleno čhýtát poůže jednoů růkoů, není� povoleno pr
endává�ní� kroůž
ků do drůhe�  růký, návle�ká�ní� ná růků
áni pr
edá�ní�/pr
ihrá�ní�  spolůhrá� č
i.  Hrá� č
  smí�  s  kroůž
kem ůde
 lát  jeden krok á pote�  ho můsí�  odhodit  pr
es  sí�ť  –  žáká� žá�no  je  odhožení�
ve vý�skoků, hod „sekeroů“ (svisle) á rožtá� č
ení� kroůž
ků pode� l vodorovne�  osý.

Frisbee

2 x 7 hrá� č
ů� , le� tájí�čí� disk

Hráje se s le� tájí�čí�m diskem ná obde� lní�kove�m hr
is
 ti s končový�mi žo� námi ná oboů končí�čh, čí�lem je ží�skát ví�če bodů�  než
  soůper
 . Bod 
drůž
stvo ží�ská�vá�  žá čhýčení� disků v žo� ne
 , ná kteroů ů� toč
í�.

Disk se pohýbůje poůže pr
ihrá�vkámi, nesmí� se s ní�m čhodit áni be
hát. Ke žtrá� te
  disků dočhá� ží� vž
dý, kdýž
  je náhrá�vká neůkonč
ená� , 
žáčhýčená nebo sráž
ená protihrá� č
em, dotkne se žeme
  nebo je čhýčená hrá� č
em v áůtů. To žnámená� , ž
e tý�m žtrá� čí� disk i v pr
í�páde
 , ž
e 
výhožený�  disk sráží� protihrá� č
 ná žem - nežá� lež
 í� ná tom, kdo se disků dotkl jáko poslední�. Není� dovolen ž
á�dný�  fýžičký�  kontákt meži hrá� č
i 
áni pr
etáhová�ní� o disk. 

Vybíjená
2 x libovolný�  poč
et hrá� č
ů� , volejbálový�  mí�č

Hráje se ná volejbálove�m hr
is
 ti bež sí�te
 , káž
de�  drůž
stvo obsádí� polovinů hráčí� pločhý. Kápitá�n káž
de�ho drůž
stvá se postáví� do žá� žemí� 
žá soůper
ovů polovinů. Cí�lem hrý je výbí�t (trefit mí�č
em ániž
  bý ho čhýtili) vs
ečhný soůper
e vč
etne
  kápitá�ná. 
Ná žáč
á� tků hrý si můsí� drůž
stvo á kápitá�n tr
 ikrá� t pr
ihrá� t pr
es pole soůper
e. Pr
ed ů� tokem ná soůper
e můsí� bý� t mí�č
 nábitý� , tžn., ž
e hrá� č
 
můsí� nejprve čhýtit mí�č
 hožený�  jiný�m hrá� č
em, teprve pák mů� ž
e výbí�jet. S mí�č
em jsoů povolene�  3 kroký. Zásáž
ený�  hrá� č
 (pokůd mí�č
 
nečhýtil) výpádá�vá�  á odčhá� ží� do žá� žemí� žá soůper
ovů polovinů. Tám se mů� ž
e dá� le ů� č
ástnit hrý (náhrá�vát, výbí�jet). Kdýž
  jsoů výbiti 
vs
 ičhni hrá� č
i v poli, jde do hrý jáko poslední� kápitá�n (dle domlůvý mů� ž
e mí�t ví�če ž
 ivotů� ).


