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Minivolejbal je hra vhodná pre volejbalových začiatočníkov každého veku. V zásade je
minivolejbal veľmi podobný volejbalu, ktorý hrajú 6 hráči, ale má svoje špecifiká. Hrá sa na
menšom ihrisku s tromi hráčmi. Pravidlá sú pomerne flexibilné a poskytujú tak možnosť
príjemného zážitku z hry hráčom akejkoľvek úrovne a veku.
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Základné pravidlá
Ihrisko: 6 x 9 m v strede rozdelené sieťou. Výška siete je primerane veku a pohlaviu od 210
do 230 cm.
Hráči: Počet hráčov na ihrisku 3, počet náhradníkov ľubovolný, striedanie neobmedzené.
Hráči na ihrisku postupujú v rovnakom poradí v smere hodinových ručičiek. Podáva krajný
pravý hráč spoza zadnej čiary (obr. 1). Podľa potreby môže byť čiara podania určená aj vo
vnútri ihriska. V herných činnostiach nie hráči sú obmedzení, t.j. všetci môžu hrať všetko
(útočiť, blokovať).
Hráč sa nesmie dotknúť hornej pásky siete a preniknúť celou nohou za stredovú čiaru
k súperovi.
Družstvo má svojho kapitána. Pred začiatkom zápasu kapitáni žrebujú určeným spôsobom.
Víťaz má právo voľby podania alebo príjmu a strany ihriska.
Lopta: Normálna volejbalová alebo špeciálna minivolejbalová.
Herné činnosti: Začiatočníci môžu vykonávať všetky herné činnosti vrátane podania odbitím
obojručne zhora, pokročilejší využívajú všetky herné činnosti jednotlivca, ktoré ovládajú.

Lopta musí dopadnúť do ihriska. Mimo ihriska je vtedy, keď je celým objemom za čiarou.
Bodovanie: Každá chyba znamená bod pre družstvo, ktoré sa jej nedopustilo a toto družstvo
aj má právo podávať. Hrá sa do 25 bodov s dvojbodovým rozdielom. Možné sú aj varianty do
21 bodov, 15 bodov, hra na čas a pod. Hrá sa dohodnutý počet setov. Po každom sete si
družstva menia strany.

Varianty postavenia hráčov pri minivolejbale
V zásade sú možné tri základné varianty postavenia hráčov na ihrisku. Každý z nich je vhodný
pre inú úroveň výkonnosti.
Variant 1
Postavenia s nahrávačom chrbtom k sieti v strede siete
Tento variant je najjednoduchší. Jeden hráč (nahrávač) stojí v strede siete na upaženie od
nej. Je otočený chrbtom k sieti. Zvyšní dvaja asi v dvoch tretinách ihriska vpravo a vľavo od
neho (obr. 4). Prvé odbitie smeruje na nahrávača a ten nahráva pred seba smerom k tomu
krajnému hráčovi, ktorý mu prihral. Nahrávka by byť asi krok pred neho. Krajný odbije
k súperovi (obr. 5).
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Výhodou tohto postavenia sú malé uhly odbitia. Pod uhlom sa odbíja prakticky len pri
spracovaní podania a útoku súpera. Všetky ostatné odbitia je možné realizovať prakticky
priamo pred seba.

Variant 2
Postavenie s nahrávačom bokom k sieti v strede siete

Tento variant používajú pokročilejší hráči, pretože už vyžaduje takmer výlučne odbitia pod
uhlom. Jeden z hráčov (nahrávač) stojí v strede siete vo vzdialenosti od nej asi na upaženie.
Je otočený bokom k sieti. Zvyšní dvaja stoja ako v predchádzajúcom variante asi v dvoch
tretinách ihriska vpravo a vľavo od neho. Prvé odbitie smeruje na nahrávača. Ten nahráva
rovnobežne so sieťou, najlepšie na tú stranu, odkiaľ dostal prihrávku (obr. 6). Vyspelí hráči
môžu nahrávať aj za seba (obr. 7). Krajný hráč, na ktorého stranu smeruje nahrávka, sa
rozbieha a útočí.
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Variant 3
Postavenie s nahrávačom na pravom okraji siete
Tento variant je vhodný pre vyspelých hráčov. Nahrávač stojí na pravej strane siete asi 2 m
od postrannej čiary. Je postavený bokom k sieti vo vzdialenosti od nej asi na upaženie.
Z dvoch zvyšných hráčov jeden stojí vľavo asi v polovici ihriska, druhý asi na úrovni nahrávača
viacej vzadu (obr. 1 a 8). Nahrávač môže nahrať dlhú nahrávku na útok krajnému ľavému

hráčovi (obr. 9), krátku nahrávku pred seba pravému hráčovi (obr. 10) alebo krátku nahrávku
za seba pravému hráčovi (obr. 11). Hráči útočia spôsobom, aký ovládajú (obojručne zhora,
ulievka, lob). Ak vedia, môžu aj blokovať. V minivolejbale zásadne používame jednoblok.
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