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Pražská Beachliga  - Instrukce areál 
 
Areál:                

• ozvučení - muzika, mikrofon 

• výsledková tabule - přehledný systém skupin / playoff, průběžná aktualizace 

• mít připravené kurty (lajny, sítě) pro jednotlivé věkové kategorie dle pravidel 

• vysvětlení pravidel (U8-U10-U12-U14), ukázky a vysvětlení řešení sporných situací 

• personální zajištění - tým pořadatelů, pomocníků, rozhodčí 

• prodej základního občerstvení (min. pití), blízký bufet / restaurace 

• snaha o zajištění co nejvíce zápasů pro dvojici – dohrávky 

• rozhodčí - zajištění z vlastních řad - zejména pro kategorie U10-U12-U14 (U16-U18-

U20) mohou pískat účastníci - prohraní předchozího zápasu), rozhodčí musí mít 

píšťalku a dres 

• nově funkce supervizor - hl.rozhodčí - jeden na turnaj (kategorii), oblečen v triku 

beachliga, zná detailně pravidla, má právo rozhodovat sporné situace, případně až 

vykazovat z areálu v případě nutnosti (nezkrotitelní rodiče apod) 

• garance minimálně 3.zápasů pro každého (souvisí s počtem dohrávek apod.) 

• zajištění cen min. pro 1.-3. místo každé ligy 

• pokud některý z bodů nebude dodržen (rozhodčí s píšťalkou, stanovený hrací systém, 

viditelná výsledková tabule), je stanovena pokuta 5000,-Kč 

 
Rodič: 

• může být v hale 

• nesmí vůbec zasahovat do hry, jinak bude organizátorem napomenut a následně 

vyloučen a tým bude mít skrečované utkání 

 
Trenér: 

✓ Komunikace s hráči  

• během rozehry nesmí do hry vstupovat (mluvení, jakékoliv instrukce) 

• sedí na hráčské lavici a musí zůstat sedět během hry a mezi rozehrami kromě změny 

stran, intervaly mezi sety a během instrukcí při oddechových časech (při změně stran 

mění strany také trenéři) 

• trenér nesmí vstávat během hry a mluvit na hráče 

• nahlášený trenér může komunikovat s hráči pouze během rozcvičení, mezi rozehrami, 

při změně stran (zatímco přechází na druhou stranu kurtu), během oddechových časů 

(včetně medical time-out a dalších výjimečných přerušeních, avšak nesmí se 

rozcvičovat s hráči) a v přestávkách mezi sety 
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✓ Vyžádání oddechového času  

• trenér stejně jako kapitán týmu mohou požádat o oddechový čas smluveným 

signálem a žádostí o oddechový čas 

 
✓ Nevhodné chování a sankce  

• nahlášený trenér je součástí týmu a nevhodné chování se týká a je trestáno u všech 

členů týmu včetně trenéra, pokud je přítomen a nahlášen. 

• při porušení je trenér (tým) napomenut a při opakovaném porušení může být vykázán 

z prostoru haly (v krajním případě hrozí kontumace zápasu a diskvalifikace týmu) 

Hráč: 

• pokud nahlásí změnu spoluhráče v den turnaje, tak varování a při dalším porušení je 

možnost přesunu do nižší ligy 

 
Startovné:  

• U8, U10 – 400,-Kč/tým 

• U12 – 500,-Kč/tým 

• U14, U16, U18 – 600,-Kč/tým 

• U20, dospělí – 800,-Kč/tým 

 
Jednorázový licenční poplatek hráče beachvolejbalu (LPHB) 

• poplatek LPHB ve výši 100 Kč se bude platit při každém prvním startu v sezóně v dané 

kategorii (pokud tedy někdo hraje více kategorií, platí poplatek v každé kategorii) 

• poplatek se platí v hotovosti v pořadatelském areálu (v prvním kole platí všichni, v 

dalších kolech platí účastníci dle zaslaných podkladů od STK beach) 

 
Herní systémy: 

✓ http://www.beachliga.cz/systemy/ 

✓ minimální kapacita pro otevření kategorie jsou 4 přihlášené dvojice 

✓ U8 - hraje se jeden set na čas, 8 minut, zápas vždy musí skončit vítězstvím jednoho z 

týmů 

✓ U10, U12, U14 - zápasy se hrají na 1 set - U10 do 15ti bodů, U12 a U14 do 21 bodů 

✓ U16, U18, U20 - základní skupiny na 1 set, playoff na 2 vítězné sety, standardní BV 

pravidla. Dohrávky je možné po domluvě také odehrát na 1 set. Stále ale platí 

základní pravidlo zaručit účastníkům min 3 plné zápasy (tj. v případě těchto vyšších 

kategorií min 6 setů) 

 

 

 

http://www.beachliga.cz/systemy/
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Tabulka pořadí ve skupinách: 

1. sety podíl (v případě shody více teamů - “malá  tabulka”) 
2. míče podíl (v případě shody více teamů - “malá  tabulka”) 
3. sety podíl “velká tabulka” 
4. míče podíl “velká tabulka” 
5. los 

 
 
 

 “16-kové” kategorie  

4-5 teamů 1 skupina každý s každým 
všechny zápasy na 2 vítězné sety 

 

6-8 teamů • 2 skupiny po 3-4 dvojicích 

• pavouk - “8T - 2G.pdf” 

• dohrávky o umístění 3.,5.,7. 
 

 

9-16 teamů • 4 skupiny po 2-4 dvojicích 

• ve 2-členných skupinách se hrají vždy plné zápasy 

• ze skupin do play-off postupují pouze první 3 

• pavouk - “12T - 4G.pdf”  

• 4. místa dohrávky o umístění (4A-4D, 4B-4C) 
 

 

17- 20 

týmů 

• 4 skupiny po 4-5 dvojicích 

• ze skupin do play-off postupují pouze první 3 

• pavouk - “12T - 4G.pdf”,  

• 4. a 5. dohrávky o umístění (4A-5D, 4D-5A, 4B-5C, 4C-
5B) 

 

 

 
 
 


