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7.12 Rovnaký hráč (pohlavie) odpálil dvakrát 

Rovnaké pohlavie pri hre zmiešaných tímov (muži a ženy) nemôže odpáliť loptu dvakrát za sebou. 

Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré pohlavie kedy odpaľuje. 

Chyba 

Odpaľuje 
ROVNAKÉ 
pohlavie Vysvetlenie 

Áno Nie 

Mimo ihriska 
Out of bounds 

 X 

Odpal musí byť vykonaný,  

aby bola odpískaná chyba. 

 

Jedná sa o chybu po odpale, 

musí nastať výmena podávajúceho pohlavia. 

Chýbajúci kontakt 
Missing a contact 

 X 

Krátky odpal 
Throw too short 

 X 

Odpal smerom dole 
Downward angle hit 

 X 

Lopta na zemi 
Dropped ball 

 X 

Nedovolený útok za a) 
Illegal offense a) 

 X 

Rovnaký hráč (pohlavie) odpálil dvakrát 
Twice the same hitter 

 X 

Nedovolený útok za b), c) a d) 
Illegal offense b), c) & d) 

X  

Chyba pred odpalom, 

musí podávať rovnaké pohlavie,  

ktoré malo podávať pred odpískaním chyby. 

Priveľa hráčov na ihrisku 
Too many players on the court 

X  

Chybné určenie / chybná hláška 
Designation fault 

X  

Pád lopty spôsobený bunkou 
Dropped by the cell 

X  

Časová chyba 
Time fault 

X  

Kroky 
Walking 

X  

Malé alebo veľké napomenutie 
Minor or major warning 

X  

Nedovolené premiestnenie lopty 
Illegal ball displacement 

X  

Uchopenie lopty 
Trapping the ball 

X  

Lopta držaná za otvor alebo za látku 
Ball held by the opening or fabric 

X  
 

Opakovanie (Replay) – musí podávať rovnaké pohlavie, ktoré podávalo pred odpískaním opakovania. 

7.15 Nedovolený útok (Illegal Offence) 

Nedovolený útok je akt brániaci riadnemu priebehu hry. Nedovolený útok je odpískaný ak: 

a) Lopta je odpálená alebo potlačená akoukoľvek časťou tela od bokov nižšie. 

b) Hráč v útoku sa vychýli zo svojej osi tela za úmyslom spomalenia, blokovania alebo prídenia  

 do kontaktu s hráčom v obrane. 

c) Hráč tímu v útoku zmení svoju trajektóriu behu v poslednom momente za úmyslom prídenia za hráča  

 v obrane v okruhu 1,8 metra od lopty so zámerom aby tomuto zablokovanému hráčovi bola odpískaná chyba, 

 bude odpískaná chyba nedovoleného útoku tímu v útoku. 

d) Odpaľujúci hráč vyvolá jednou rukou kontakt s hráčom v obrane zatiaľ čo použije druhú ruku na odpálenie lopty. 


