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1. Hřiště má plochu 8 x 16 m. Plocha hřiště je vymezena pouze koncovými a postranními 
čarami. 
2. Výška sítě : 243 cm. Délka sítě : 9,14 - 9,75 m. 
3. Míč : speciální pro plážový volejbal. Obvod míče : 65 - 67 cm, hmotnost míče : 260 - 280 
g, 
    vnitřní tlak : 171 - 221 hPa. 

Pravidla 
 
1. Družstvo tvoří dva hráči bez náhradníků. 
2. Po prvním podání v utkání již nelze střídat. Jestliže některý z hráčů nemůže ve hře 
pokračovat, 
    družstvo musí ukončit utkání. V dalším utkání může nastoupit náhradník, který v turnaji 
nestartoval za jiné     družstvo. Každá dvojice se hodnotí zvlášť. 
3. Hráči musí hrát bosí nerozhodne-li rozhodčí jinak. Dresy nebo trenýrky musí být opatřeny 
čísly 1 a 2. 
    Čísla musí být umístěna na prsou nebo na přední části trenýrek. 
4. V průběhu utkání mohou oba hráči komunikovat s rozhodčími, pokud je míč mimo hru a 
mohou žádat 
    vysvětlení o použití a výkladu pravidel. 
    Mají právo žádat : o povolení změny výstroje, o kontrolu povrchu hrací plochy, sítě, míč 
apod., o úpravu čar. 
5. Po utkání : oba hráči poděkují rozhodčím. 
6. Vedení (koučování) družstva v průběhu utkání je zakázáno. 
7. Vítězství v setu typ A : set vyhrává družstvo, které jako první získalo 15 bodů 
    s rozdílem nejméně dvou bodů až do stavu 16 : 16, kdy vyhraje družstvo, které dosáhne 
17.bod. 
    Vítězství v setu typ B : první dva sety : set vyhrává družstvo, které jako první získalo 12 
bodů. 
    V případě nerozhodného stavu 11 : 11 vyhrává set družstvo, které jako první získá 12 bodů. 
    Rozhodující set ( Tie Break ) : beze ztrát ( každá rozehra = bod ) vyhrává družstvo, které 
jako první získalo 
    12 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 11 : 11 se ve hře 
pokračuje, 
    dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu. V rozhodujícím setu není stanoven bodový 
limit. 
8. V každém setu jsou povoleny 4 oddechové časy po 30 sekundách. V tie-breaku nejsou 
povoleny oddechové časy. 
9. Postavení hráčů : v okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být hráči obou družstev 
    rozmístěni uvnitř vlastního pole ( s vyjímkou podávajícího ). 
    Hráči si mohou sami určit své postavení. Postavení na hřišti není nařízeno a neexistují 
chyby v postavení. 
10. Střídání hráčů : Během hry není povoleno střídání. Týmy nemají náhradníky. 



11. Míč může být podáván z kteréhokoliv místa za zadní čarou hřiště v rozmezí postranních 
čar. 
    Spoluhráči se musí střídat na podání vždy po získání ztráty. Pokus o podání není povolen. 
12. Spoluhráč podávajícího hráče nesmí soupeřům vadit při přijímání míče ve výhledu. 
    Na požadavek soupeřů se hráč musí přemístit tak, aby výhled přijímajících na podávajícího 
byl jasný. 
13. Příjem podání pokud je hrán vrchním odbitím (prsty) nesmí být "chycen" nebo "hozen". 
    Odbití musí být čisté. Při příjmu podání z výskoku může být odbití prsty nečisté. 
14. Při útoku (smeči), při němž má míč po celé své dráze sestupnou tendenci, může přijímající 
družstvo 
    odbít míč i nečistě (chycení, hození, dvojdotek apod.). Dotkne-li se však míč při smeči sítě 
nebo bloku, 
    musí být následující odbití čisté. 
15. Mírné chycení nebo hození míče (potažení) při nahrávce je povoleno. 
16. Jakýkoliv útok hraný obouruč vrchem s použitím prstů do hřiště soupeře je možný pouze 
za předpokladu, 
    že dráha letu míče je kolmá ke spojnici ramen. 
17. Blok se počítá jako úder, po bloku je tedy možno hrát pouze dvakrát ! Hráč, který 
blokoval, 
    však může po bloku hrát znovu. 
18. Pronikání do soupeřova pole (pod vertikální rovinou sítě) je dovoleno, nesmí se tím však 
překážet soupeři. 
19. Když je míč "mimo hru", může se hráč očistit od písku. Pokud však potřebuje opustit 
hřiště, 
    (použít ručník) musí požádat o oddechový čas. 
20. Při dopadu míče k postranní nebo koncové čáře o tom zdali je "dobrý" nebo "aut" 
rozhoduje pouze jeho otisk. 
21. Při každé výměně polí si mohou družstva vybírat "přestávky" v trvání 30 sekund s 
vyjímkou tie-breaku. 
22. Výměna polí : V utkáních hraných do 15-ti bodů v setu se výměna polí provádí po 
každých 
    pěti odehraných bodech. V utkáních hraných do 12-ti bodů se výměna polí provádí po 
každých 
    odehraných čtyřech bodech. 
23. První rozhodčí má místo na jednom konci sítě tak, aby jeho oči byly přibližně 50 - 60 cm 
nad sítí 
    a měl dobrý výhled na obě strany hřiště. 
    Rozhodčí rozhoduje o chybách, mrtvých míčích, bodech, chybách při hře nad sítí atd. 
    a jeho rozhodnutí jsou konečná. 
24. Kromě zde uvedených specielních pravidel zůstávají všechna ostatní pravidla volejbalu v 
platnosti. 


