Základné činnosti potrebné v hre
Minovolejbal sa dá hrať, keď hráči čiastočne ovládajú len odbíjanie obojručne zhora
(prstami). Týmto spôsobom odbitia môžu podávať, prihrávať i útočiť. V ďalšej etape by sa do
hry malo zaradiť aj odbitie obojručne zdola (bager), aby boli hráči schopní vybrať aj ťažšie
(prudké resp. nízke lopty). Hru obohatí aj podanie zdola. Vyspelí hráči môžu používať aj
ulievku, lob, (prípadne smeč), jednoblok a podanie zhora.
Odbitie obojručne zhora
Mierny stoj rozkročný a výkročný ľubovolnou nohou. Nohy sú asi na šírku bokov a mierne
pokrčené, hmotnosť tela viacej na prednej časti chodidiel. Paže sú volne ohnuté pred telom.
Pred odbitím hráč ešte viacej pokrčí nohy a dvihne ruky nad hlavu. Prsty má roztiahnuté
a zápästia vyvrátené dozadu (obr. 12). Tesne pred odbitím hráč začne vystierať nohy, paže
a celé telo proti lopte (obr. 13). Odbitie zakončuje vo výpone vytiahnutý za loptou.
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Pri nacvičovaní sa môže použiť cvičenie na obr. 14. Hráč sa zľahka opiera o sedačku,
pokrčené paže má dvihnuté hore, dlane otočené proti sebe. Spoluhráč mu zo
vzdialenosti asi 3 m spodným oblúkom nadhadzuje loptu. Hráč sa vystiera oproti
lopte a odbíja ju. Opakujeme vo viacerých sériách po 20 – 30 pokusov.
Ako ďalší krok je možné použiť cvičenie v dvojici bez sedačky, opäť s nadhadzovaním
lopty.
V ďalšom nácviku môžeme použiť rôzne varianty odbíjania obojručne zhora
v dvojiciach (jeden hráč imituje odbíjanie, druhý odbíja; obidvaja hráči odbíjajú
neprerušovane, hráči odbíjajú s medziodbitím nad seba atď.).

-

Dôležité je učiť hráčov aj odbitie do iného smeru, pri ktorom dbáme najmä na to, aby
sa hráč otočil, kam bude odbíjať ešte pred odbitím. Najvhodnejšie sú cvičenia
s odbíjaním v trojuholníku.

Odbitie obojručne zdola
Širší stoj rozkročný (asi na šírku pliec), jedna noha mierne vpredu, vystreté paže sú spojené
pred telom a vytočené vnútornými stranami predlaktia hore. Smerujú asi pod 450 uhlom
k zemi. Ruky sa môžu spojiť tak, ako je to na obr. 16. a 17., alebo hocijakým iným spôsobom
(napr. prepletením malíčkov a prstenníkov). Dôležité je, aby predlaktia boli vytočené hore
a pri sebe tak, ako na obr. 17.
Kolená sú viacej pokrčené ako pri odbíjaní prstami. Pred odbitím sa hráč začne vystierať
oproti lopte šikmo vpred najskôr v kolenách a bedrových kĺboch, potom začne pohybovať
proti lopte aj pažami. Lopta by mala dopadnúť nad zápästia (obr. 15, 16 a 17).
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Pri nacvičovaní je možné použiť cvičenie na obr. 18. Hráč odbíja len vystieraním
kolien a pohybom tela proti lopte. Pažami zo začiatku vôbec nepracujte. Až neskôr
pridá krátky úder do lopty.
V ďalšom kroku je možné robiť toto cvičenie bez sedačky.
V nácviku môžeme pokračovať odbíjaním lopty v dvojici po odraze lopty od zeme,
cvičením, kde jeden hráč odbíja prstami, druhý bagrom atď.
Výborným prostriedkom je prípravná hra „Volejbaltenis“. Hrá jeden hráč proti
jednému. Lopta sa môže odrážať len spojenými predlaktiami po odraze od zeme.
Nesmie sa dotknúť lavičky, resp. pásky vo výške tenisovej siete. Namiesto podania sa
lopta vhadzuje obojručne zdola (obr. 19).

Obr. 19

Podanie zdola

Základné postavenie je u pravákov v stoji výkročnom ľavou nohou. Chodidlá sú asi na šírku
bokov, kolená mierne pokrčené. Trup je mierne predklonený. Loptu držíme v ľavej ruke
mierne pred telom na úrovni stehna. Pravú pažu vedieme popri boku do náprahu za telo
a potom ňou kyvadlovým pohybom šviháme popri boku vpred. Loptu zasahujeme
volejbalovou miskou vystretej paže zozadu zdola (obr. 20). Pred úderom je možné loptu
mierne nadhodiť (asi 10 – 15 cm), ale môže sa podávať aj z ruky. Dôležité je prenášanie
hmotnosti tela. Pri náprahu paže za telo sa prenáša na zadnú nohu, pri švihu paže vpred na
prednú nohu. Po údere vykročí pravá noha vpred.

Obr. 20
Pri nacvičovaní použite nasledujúci postup:
- Hráči stoja v dvojiciach oproti sebe na šírku ihriska. Praváci majú ľavú nohu vpredu,
lopta je pri pravej nohe. Prenesú hmotnosť tela na zadnú (pravú) nohu a pažu
s loptou vedú dozadu do náprahu. Potom začnú prenášať hmotnosť na prednú ľavú
nohu a súčasne pohybujú pravou vystretou pažou vpred nohe (obr. 21). Dajú lopte
impulz, aby sa kotúľala smerom k spoluhráčovi. Po vypustení lopty urobia krok
pravou nohou vpred (obr. 22) a vystierajú sa do výponu za loptou
- Ak je pohyb plynulý, zoberie hráč loptu do pravej ruky (obr. 23). Postaví sa opäť do
stoja výkročného ľavou nohou. Pažu s loptou vedie do náprahu za telo a potom
kyvadlovým pohybom vpred a oblúkom hádže loptu k spoluhráčovi. Hmotnosť tela sa
prenášajte ako v predchádzajúcom cvičení. Po odhode treba vykročiť pravou nohou
za loptou.
- Po zvládnutí cvičenia si hráč položí loptu na ľavú ruku (obr. 20). Pravú pažu vedie do
náprahu so súčasným prenášaní hmotnosti tela na zadnú nohu. Potom švihne pažou
popri tele vpred a súčasne prenáša hmotnosť tela na prednú nohu. Loptu zasahuje
zozadu zdola. Podanie sa zo začiatku robí bez nadhodu. Hráči si loptu väčšinou začnú
mierne nadhadzovať automaticky.
- Nakoniec sa podáva ponad sieť.
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