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1. OFICIÁLNE PRAVIDLÁ
Oficiálne športové pravidlá Špeciálnych olympiád pre volejbal riadia všetky súťaže Špeciálnych olympiád. 
Špeciálne olympiády, ako medzinárodný športový program, vytvoril tieto pravidlá, na základe pravidiel FIVB pre 
volejbal, ktoré sa nachádzajú na http://www.fivb.org/. Pravidlá FIVB alebo národných riadiacich orgánov
(NGB) sa uplatňujú s výnimkou prípadov, keď sú v rozpore s oficiálnymi športovými pravidlami Špeciálnych 
olympiád pre volejbal alebo s článkom I. V takých prípadoch sa uplatňujú oficiálne volejbalové športové pravidlá 
Špeciálnych olympiád.
Viac informácií nájdete v článku 1, http://specialolympics.sk/wp-content/uploads/ARTICLE-1-CLANOK-1.pdf, ktorý 
sa týka kódexu správania, noriem vzdelávania, zdravotných a bezpečnostných požiadaviek, rozdelení, ocenení, 
kritérií na zvýšenie úrovne súťaže a Unified Sports®.

2. OFICIÁLNE DISCIPLÍNY
Škála disciplín je nastavená tak, aby ponúkala športové príležitosti pre športovcov všetkých schopností. 
športové programy môžu určovať ponúkané disciplíny a v prípade potreby aj usmernenia pre riadenie týchto 
disciplín. Tréneri sú zodpovední za  poskytovanie tréningov a výber disciplín zodpovedajúcich športovým 
schopnostiam a záujmom jednotlivých športovcov.
Nasleduje zoznam oficiálnych disciplín, ktoré sú k dispozícii na hrách Špeciálnych olympiád.

2.1 Volejbalové žonglovanie
2.2 Volejbalový prehod
2.3 Volejbalové vyhodenie a úder
2.4 Súťaž individuálnych zručností
2.5 Tímové zručnosti - Volejbal
2.6 Tímová súťaž
2.7 Unifikovaná športová tímová súťaž
2.8 Upravená tímová súťaž

3. IHRISKO A VYBAVENIE
3.1 Čiara podania 

3.1.1 Čiara podania sa môže posunúť bližšie k sieti, ale nie bližšie ako 4,5 metra. 
Poznámka: Pre svetové hry Špeciálnych olympiád nebudú povolené žiadne úpravy. 

3.2 Výška siete 
3.2.1 Mužské a zmiešané súťaže: 2,43 m 
3.2.2 Ženské súťaže: 2,24 metra 
3.2.3 Unifikovaná športová súťaž 

3.2.3.1 Súťaž muži a zmiešané družstvá: 2,43 metra
3.2.3.2 Súťaž ženy: 2,24 metra 

3.3 Volejbal
 3.3.1 Môžu sa použiť ľahšie, kožené, upravené volejbalové lopty.

3.3.2 Veľkosť lopty by nemala byť väčšia ako 81 centimetrov v obvode a
nemala by vážiť viac ako 226 gramov. 

3.3.3 Mala by byť čo najbližšie k regulárnej veľkosti lopty.
3.3.4 Určená štandardná volejbalová lopta bude použitá len na svetových hrách Špeciálnych olympiád. 

http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf
http://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1.pdf
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3.4 Oficiálne rozmery ihriska
3.4.1 Dĺžka ihriska 18 metrov, každá strana po deväť metrov, obkolesené minimálne 3 metrovou 

voľnou zónou  na všetkých stranách.
3.4.2 Pre svetové hry Špeciálnych olympiád, voľná zóna musí mať minimálne päť metrov 

od okrajových čiar a osem metrov od koncových čiar. 
3.5 Hráčske dresy

3.5.1 Dresy hráčov musia byť očíslované od 1 do 99.  Pre svetové hry Špeciálnych olympiád, 
dresy hráčov musia byť očíslované od 1 do 20. 

3.5.2 Čísla musia byť veľké minimálne 15 centimetrov na výšku na hrudi a minimálne 
20 centimetrov na výšku na zadnej strane.

3.5.3 Odporúča sa (ale nevyžaduje sa), aby kapitán tímu mal na svojom drese pruh podčiarkujúci 
číslo na hrudi.

4. PRAVIDLÁ TÍMOVÝCH SÚŤAŽÍ
4.1 Rozdelenie

4.1.1     Pred súťažou musí hlavný tréner predložiť skóre zo štyroch volejbalových zručností, 
hodnotiacich testov (VSAT), t.j. podanie, odbitie predlaktím, smeč a odbitie-prihrávka, pre 
každého hráča na súpiske. (Tieto skúšky sú určené iba pre posudzovanie hráča / tímu a 

nie pre súťažné disciplíny pre medaily a stuhy. Údaje o VSAT nasledujú v časti D.) 
4.1.2 Hlavný tréner musí tiež určiť svojich šiestich najlepších hráčov, pokiaľ ide o ich schopnosť 

hrať na ihrisku tým, že umiestni hviezdu vedľa ich mien na súpiske.
4.1.3 Potom sa určí "tímový výsledok" sčítaním skóre VSAT ôsmich najlepších hráčov a potom sa 

výsledok vydelí číslom osem.
4.1.4 Tímy sú najskôr rozdelené do skupín podľa VSAT skóre tímu.
4.1.5 Klasifikačný postup sa potom uzatvorí ako spôsob na dokončenie procesu rozdelenia. 

Návrhy tohto procesu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: 
4.1.5.1  Hranie klasifikačných kôl, kde tímy hrajú jeden alebo viac setov, pričom každý set 
bude trvať najmenej päť minút alebo 10 bodov, podľa toho, čo nastane skôr. Každý tím 
musí do hry zapojiť všetkých členov tímu.
4.1.5.2 Hranie "pool play" kôl pre vytvorenie skupín.  
4.1.5.3  Turnajoví riaditelia musia vyžadovať, aby sa všetci hráči zo súpisky zúčastnili hry 
počas rozdeľovacieho kola na minimálny čas alebo minimálne body, ktoré stanovuje 
turnajový výbor.

4.2 Libero Hráč - hráč zadnej zóny
4.2 1.       Každý tím má možnosť uviesť dvoch Libero hráčov na súpisku každý zápas. 

Existujú osobitné pravidlá, pokiaľ je Libero hráč zranený a nemôže pokračovať. Čísla 
dresov Libero hráčov musia byť uvedené na súpiske pre prvý set zápasu popri číslach pre 
štartujúcich šesť hráčov. Hráč Libero musí nosiť dres inej, kontrastnej farby a / alebo 
dizajnu, ako je to v prípade zvyšného tímu, aby bol ľahko rozpoznateľný na ihrisku.

4.2.2    Hráčske úlohy Libero hráča: Libero môže nahradiť akéhokoľvek hráča v pozícii zadnej línie.
Libero má zakázané hrať ako hráč v zadnej zóne a nesmie dokončiť útok odkiaľkoľvek 
(vrátane ihriska a voľnej zóny), ak je lopta v momente kontaktu celá vyššie ako vrch siete. 
Hráč nesmie dokončiť útok z miesta vyššieho ako horný okraj siete, ak lopta prichádza 
nahrávkou od Libera z nad hlavy v jeho prednej zóne.
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Ak libero tak isto zahrá loptu mimo svojej prednej zóny, útočný úder sa môže uskutočniť bez 
obmedzenia.
4.2.3    Náhrada Libera: Keď Libero nahradí hráča v zadnej zóne, nepočíta sa to ako výmena. 

Libero náhrady sú neobmedzené. Iba hráč, ktorého nahradil Libero, môže nahradiť Libera. 
Nahradenie sa môže uskutočniť na začiatku setu, keď druhý rozhodca kontroluje zostavu, 
alebo keď je lopta mimo hru, predtým ako prvý rozhodca pískne píšťalkou na podanie.

4.3 Adaptácie súťaže (z pravidiel FIVB) 
4.3.1 Pre každý set sa môže stanoviť časový limit 30 minút (ak je čas obmedzený).  
4.3.2 Viaceré výmeny budú povolené nasledovne (s výnimkou hráča Libero): 

4.3.2.1 Neobmedzené individuálne vstupy náhradníka v rámci povolených 12 náhradníkov.
4.3.2.2 Maximálne 12 náhradníkov za jeden set. 
4.3.2.3 Neobmedzený počet hráčov môže nahradiť jednu pozíciu. 
4.3.2.4 Hráč v štartovacej zostave môže začať set a znova vstúpiť do hry, ale iba v rovnakej pozícii, 

v ktorej začal set. Podobne aj náhradník, ktorý opustil set, môže vstúpiť znova, ale
 iba v pozícii, ktorú predtým hral. 

4.4 Tréner na striedačke
4.4.1.1 Tréner môže vstať zo striedačky a pohybovať sa tak, aby neovplyvňoval priebeh hry.

 Usmerňovanie trénerom za koncovou čiarou je zakázané.

4.4.1.2 Tréner má povolené pomôcť športovcovi zaujať pozíciu pre náhradu.
4.4.1.3 Tréner môže podať žiadosť o nahradenie.

Túto žiadosť rozhodca zaznamená, dokonca aj keď hráč ešte nevstúpil 
do náhradníckej zóny.

4.5 Základné ihriskové pravidlá 
4.5.1 Hráči 

4.5.1.1  Všetky zápasy začínajú šiestimi hráčmi. V súťažiach iných ako sú Svetové hry 
Špeciálnych olympiád, v prípade zranenia alebo choroby počas zápasu, pri ktorom 
sa tím zníži na päť hráčov, môže tím pokračovať v súťaži na turnaji. Tím stratí 
zápas, ak je počet hráčov znížený na menej ako päť.

4.5.1.3  Tímový zoznam hráčov vrátane náhradníkov nesmie presiahnuť 12 hráčov. 
4.5.2 Podanie 

4.5.2.1 Prvý podávajúci každého setu je pravý zadný hráč. Potom sa pravý predný hráč 
točí do pozície pravého zadného hráča. Tím, ktorý má prvé podanie, sa točí prvý.
4.5.2.2 Tím naďalej podáva, kým nedôjde k porušeniu pravidiel hry alebo set neskončí. 
4.5.2.3 Podanie sa strieda v prípade, že poruší pravidlá hry podávajúci tím. Loptu 
dostane súperov hráč, ktorý sa točí v smere hodinových ručičiek o jednu pozíciu.
4.5.2.4 Víťaz žrebovania si môže zvoliť, aby podával, prijímal alebo vyberal konkrétnu 

stranu ihriska. Ak je potrebný rozhodujúci tretí alebo piatý set, žrebovanie sa 
opäť vykoná s rovnakými pravidlami.

4.5.2.5 Podáva sa zo zóny podania. Šliapnutie na alebo cez koncovú čiaru alebo mimo 
oblasti zóny podania, ktorá je definovaná bočnými čiarami, pred kontaktom s loptou 
je považované za porušenie pravidiel.
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Podávajúci musí podať loptu do ôsmich sekúnd od zapískania prvého rozhodcu na podanie.

4.5.3 Hra   

4.5.3.1 Lopta môže byť odbitá ľubovoľnou časťou tela.
4.5.3.2 Tím nesmie zahrať loptu viac ako trikrát pred prechodom cez sieť (Dotyk v bloku sa 
nepočíta ako jeden z troch dotykov)
4.5.3.3    Dotknutie ktorejkoľvek časti siete pri zahraní lopty je chyba.

Úplne prekročenie cez stredovú čiaru s ľubovoľnou časťou tela s výnimkou 
chodidiel nepredstavuje porušenie pravidiel, pokiaľ nedôjde k narušeniu hry. 
Chyba je, ak hráč prekročí cez stredovú čiaru jednou alebo oboma nohami.

4.5.3.4 Každá lopta, ktorá udrie do stropu bude považovaná za hrateľnú tímom, ktorý 
spôsobí takýto kontakt, pokiaľ lopta neprekročí rovinu siete alebo sa neodrazí od 
stropu po treťom údere tímu.

4.5.3.5 Akákoľvek lopta, ktorá zasiahne bočné alebo zadné steny, je posudzovaná za "out".
4.5.3.6 Každá lopta dopadajúca na čiaru je považovaná za "in".
4.5.3.7 Príjem podania sa môže vykonať akýmkoľvek platným úderom. (Odbitie predlaktím je veľmi 

odporúčané, aby sa platne vrátil tvrdý úder.) 
4.5.4 Striedanie / Výmena

4.5.4.1 Hráči nahradia pozíciu podľa upravených pravidiel FIVB (s výnimkou prípadov, keď používajú 
hráča Libero).

4.5.5 Bodovanie 
4.5.5.1 Zápas vyhráva tím, ktorý vyhrá viac setov z troch alebo piatich. 

Jednosetový zápas vyhráva tím, ktorý získa 15 (alebo 25) bodov alebo viac bodov s 
dvojbodovou výhodou. Tímy menia stranu, keď jeden tím dosiahne 8 bodov, ak sa hrá na 15 
bodov. Striedanie strán je po 13. bode jedného tímu, ak sa hrá na 25 bodov. V prípade série 
1-1 alebo 2-2, rozhodujúci set (tretí alebo piaty) sa hrá ako "tie breaker" s bodovaním výmeny
na 15 bodov a bez bodového stropu. Tímy menia stranu, keď jeden tím dosiahne 8 bodov.

4.5.5.2  Set vyhráva tím, ktorý ako prvý získa skóre 25 bodov s rozdielom minimálne dvoch 
bodov (s výnimkou rozhodujúceho tretieho alebo piateho setu). V prípade stavu 
24-24 pokračuje hra dovtedy, kým sa nedosiahne dvojbodové vedenie. Pri vopred
určených troj-setových zápasoch, keď sa všetky tri sety počítajú ako výhra alebo
strata, tretí set sa nepovažuje za rozhodujúci set a hrá na 25 bodov.

4.5.5.3  Ak tím nepodá správne, nevráti loptu alebo sa dopustí inej chyby, súper vyhrá 
výmenu a získava bod. Keď podávajúci tím vyhrá výmenu, získa bod a pokračuje 
v podávaní. Ak prijímajúci tím vyhráva výmenu, získa bod a právo na podanie.

4.5.5.4  Podaná lopta, ktorá sa dotkne siete a pokračuje cez sieť, zostáva v hre a prijímajúci tím má tri 
údery, aby vrátil loptu súperovi.

4.5.2.6 

4.4.5.5 Medzinárodný bodový systém FIVB (založený na výhre zápasov, výhre setov a bodovom 
pomere) sa použije pri hodnotení všetkých výsledkov počas súťaže.

 4.5.6 Rozhodcovia
4.5.6.1 Rozhodcovia majú plnú právomoc interpretovať pravidlá. Ďalšie otázky konzultujú s tímom 

manažmentu súťaže. 
4.5.6.2 Manipulácia s loptou sa bude robiť v súlade s úrovňou schopností športovcov.
4.5.6.3 Najmenej dvaja čiaroví rozhodcovia sú umiestnení na protiľahlých rohoch v ľavom zadnom 
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rohu každého ihriska. Každý čiarový rozhodca je zodpovedný za posúdenie, či je lopta "in" 
alebo "out" za svoju priradenú koncovú a bočnú čiaru, ako aj za príslušné dotykové výzvy 
podľa pokynov prvého rozhodcu. V niektorých súťažiach môže byť použitý štvorčiarový 
rozhodcovský systém. V tomto prípade budú dvom čiarovým rozhodcom priradené 
koncové čiary; a dvaja čiaroví rozhodcovia budú priradení bočným čiaram.

4.5.6.4 Hodnotenie technického personálu (t.j. rozhodcovia) 
4.5.6.4.1  Musí existovať minimálna požiadavka pre každú úroveň súťaže, ktorú by 
mal technický pracovník spĺňať. Technickí pracovníci s vyšším hodnotením sú 
akceptovateľní na každej úrovni súťaže.
4.5.6.4.2 Svetové hry - Wold Games

4.5.6.4.2.1. Minimálna požiadavka:  
Národná certifikácia alebo najvyššie ekvivalentné hodnotenie odbornej spôsobilosti, 
ktoré udeľuje Volleyball NGB. Rating FIVB Internationale Arbitre je preferované.
4.5.6.4.3 Regionálne hry 

4.5.6.4.3.1. Minimálna požiadavka:  
Národná certifikácia alebo najvyššie ekvivalentné hodnotenie odbornej spôsobilosti, ktoré 
udeľuje Volleyball NGB. 
4.5.6.4.4 Národné hry

4.5.6.4.4.1. Minimálna požiadavka: 
Národná certifikácia alebo najvyššie ekvivalentné hodnotenie odbornej spôsobilosti, ktoré 
udeľuje Volleyball NGB. Tiež je prijateľné juniorské národné alebo ekvivalentné hodnotenie 
odbornej spôsobilosti, ktoré udeľuje Volleyball NGB.
4.5.6.4.5 Súťaž pod úrovňou národných hier 

4.5.6.4.5.1. Minimálna požiadavka:  
Všetci technici musia byť certifikovaní (na akejkoľvek úrovni) svojou volejbalovou NGB.

5. UNIFIKOVANÉ ŠPORTY - PRAVIDLÁ TÍMOVÝCH SÚŤAŽÍ
5.1 Súpiska / Zostava

5.1.1  Súpiska musí obsahovať primeraný počet športovcov a partnerov.  
5.1.2  Počas súťaže nesmie zostava nikdy presiahnuť troch športovcov a troch partnerov. 

Po začiatku zápasu sa povoľuje iba nasledujúca zostava: 
3 športovci a 3 partneri
3 športovci a 2 partneri (v prípade zranenia alebo choroby) 

     Nedodržanie požadovaného pomeru má za následok stratu zápasu. 

4.6 
Pri menej závažných porušeniach pravidiel môže byť udelené slovné upozornenie, 
nasledované žltou kartou. Ak je udelená žltá karta, vzťahuje sa na celý tím na zápas. Po 
upozornení a žltej karte sa môžu sankcie vystupňovať na červenú kartu, čo je trestný bod a 
podanie získava súper. Žltá a červená karta zobrazená spoločne vedie k vylúčeniu zo setu 
a žltá a červená karta zobrazená samostatne vedie k diskvalifikácii zo zápasu.

4.6.1 
Sankcie

4.7 Protesty 
4.7.1 Protest týkajúci sa rozhodnutia rozhodcov nebude braný do úvahy.
4.7.2 Iba hlavný tréner môže podať protest a musí tak urobiť bezprostredne pred povolením nasledujúceho 
podania. Ak protest zahŕňa posledný bod setu, musí byť podaný do prvých 60 sekúnd od intervalu medzi 
setmi. Ak je konečný bod zápasu spochybnený, protest musí byť zaznamenaný do prvých 60 sekúnd po 
skórovaní posledného bodu zápasu.
4.7.3 Aby bolo možné protest brať do úvahy , musí ísť o (1) nesprávnu interpretáciu pravidla hry, (2) 
zlyhanie rozhodcu pri použití správneho pravidla pre danú situáciu, alebo (3) nepripísanie správneho trestu 
alebo sankcie za danú chybu.
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5.3.1  
5.3.2  

      Poradie podania a pozície na ihrisku pri podaní musia byť striedaním športovcov a partnerov. 
 Keď podávajúci získa tri po sebe idúce body, jeho tím sa točí na ďalšieho podávajúceho 

a ten pokračuje v podaní. 

6. UPRAVENÉ PRAVIDLÁ TÍMOVÝCH SÚŤAŽÍ
6.1 Rozdelenie

6.1.1 Pred súťažou musí hlavný tréner pre každého hráča na súpiske predložiť skóre z troch 
disciplín súťaže individuálnych zručností, t.j. prihrávka lopty sponad hlavy, podanie a 
príjem (nie VSAT).

6.1.2 Hlavný tréner musí tiež určiť svojich šiestich najlepších hráčov, pokiaľ ide o ich hru na ihrisku tak,
 že umiestni hviezdu vedľa ich mien na súpiske.

6.1.3 "Skóre družstva" sa určí sčítaním najlepšieho skóre ôsmich hráčov a potom delené osem.

6.1.4 Tímy sú najprv zoskupené do skupín podľa skóre jednotlivých súťažných tímov.

6.1.5 Potom sa zahrá klasifikačné kolo setov ako spôsob na dokončenie procesu rozdelenia.

6.1.5.1 V klasifikačnom kole budú tímy hrať jeden alebo viacero setov, každý set minimálne päť 
minút alebo 10 bodov, podľa toho, čo nastane skôr.                          
6.1.5.2 Každý tím bude musieť zapojiť do hry všetkých členov tímu. 

6.2 Adaptácie súťaží 
6.2.1 Volejbalový kurt môže byť upravený tak, aby bol 7,62 m široký a 15,24 m dlhý.
6.2.2 Sieť nesmie byť nižšia ako 2,24 metra.
6.2.3 Môžu sa použiť ľahšie, kožené, upravené volejbalové lopty. Veľkosť lopty by nemala byť väčšia ako 

81 centimetrov v obvode a nemala by vážiť viac ako 226 gramov.
6.2.4 Keď podávajúci získa tri po sebe idúce body, jeho tím sa točí na ďalšieho podávajúceho 

a ten pokračuje v podaní. 
6.2.5 Antény budú stále umiestnené na sieti nad bočnými čiarami.
6.2.6 Len v miestnych súťažiach sa organizátori súťaží môžu rozhodnúť, že tímy nebudú meniť strany 

uprostred rozhodujúceho setu. 
6.3     Základné ihriskové pravidlá

6.3.1 Rovnaké ako pre tímovú súťaž v časti 4.5

5.1.3 Libero náhrada: Športovci môžu nahradiť len športovcov a partneri môžu nahradiť len partnerov

5.2 Tréner 

5.2.1 Každý tím má dospelého, nehrajúceho trénera zodpovedného za zostavu a výkon tímu v 

priebehu súťaže. 

5.3 Poradie podania 
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7.1.3.1    Každá disciplína je plánovaná s navrhnutým počtom a umiestnením dobrovoľníkov, ktorí 
napomáhajú hladkému priebehu. Taktiež sa odporúča, aby ten istý nadhadzovač 
zostal pri disciplíne v priebehu celej súťaže, aby bola zabezpečená konzistencia. 

7.1.4 Disciplíny 
7.1.4.1   Súťaž "Individuálne zručnosti" zahŕňa tri disciplín: prihrávka lopty sponad hlavy (volej),

 podávanie a príjem (odbitie predlaktím).       
7.1.5 Súťaž individuálnych zručností -  Disciplína #1: Prihrávka lopty sponad hlavy (volej)

7.1.5.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec  
Official - Rozhodca 
Target - Cieľ
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty 
Tosser - Nahrávač
Score Table - Tabuľa so skóre
Bench Manager - Rozhodca na striedačke 
Chairs/Bench - Stoličky/striedačka
Ball - Lopta
Box - Kôš na lopty 
Net - Sieť 

7. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ZRUČNOSTÍ
7.1 Individuálne zručnosti

7.1.1 Cieľ 
7.1.1.1 Súťaž pre individuálne zručnosti nie je určená pre športovcov, ktorí už môžu hrať 

zápas. 
7.1.2 Bodovanie 

7.1.2.1 Konečné skóre športovca je určené súčtom skóre dosiahnutého v každej z týchto troch
 disciplín. 

7.1.3 Personál
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 2,43 metrov pre mužov, stĺpy, antény a kôš na lopty.

7.1.5.4 Popis

7.1.5.4.1 Hráč má 10 pokusov z prednej stredovej pozície, ktorá je dva metre od siete a 
4,5 metra od bočnej čiary. 

7.1.5.4.2    Hráčovi nahrá 10 lôpt (zvrchu dvomi rukami alebo zospodu) nahrávač, ktorý
 stojí v zadnej časti hráčovej strany kurtu a to 4 metre od základne čiary a 3
 metre od bočnej čiary na ľavej zadnej pozícií. 

7.1.5.4.3 Hráč zahrá loptu na cieľ (osoba, ktorá má ruky nad hlavou a stojí dva metre od 
siete a dva metre od bočnej čiary v ľavej prednej pozícií).

Nadhody, ktoré nie sú dostatočne vysoké pre športovca, aby zahral loptu, sa 
opakujú. Cieľom je, aby vrchol oblúka každej odbitej lopty bol nad výškou siete.

7.1.5.4.4 

7.1.5.5 Bodovanie
7.1.5.5.1 Meria sa vrchol oblúka každej odbitej lopty smerom k cieľu.
7.1.5.5.2 Športovec získa jeden bod za volej / odohranie lopty do výšky 1 m nad 

výšku jeho hlavy a tri body za volej / odohranie lopty 1 m nad výšku siete.

7.1.5.5.3 Nasledujúce má za výsledok nulový bod: nelegálny kontakt, lopty, ktoré idú nižšie 
ako hlava hráča a lopty, ktoré prechádzajú cez sieť alebo mimo ihriska.

7.1.5.5.4 Konečné skóre športovca sa určí tak, že sa spočítajú body udelené za každý z 10 
pokusov. Navrhuje sa, aby rozhodca stál na stoličke, aby zhodnotil výšku každej 
odohrávky.

7.1.5.2 Cieľ
7.1.5.2.1 Zmerať športovcovu schopnosť prihrať loptu sponad hlavy (volej) konzistentne a vo 

výške, ktorá by mohla byť smečovaná.
7.1.5.3 Vybavenie 

7.1.5.3.1 Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, štyri 
volejbalové lopty (upravená lopta je povolená), výška siete 2,24 metrov pre ženy a
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7.1.6 Súťaž individuálnych zručností -  Disciplína #2: Podanie 

7.1.6.1 Termíny z diagramu 

Athlete - Športovec  
Official - Rozhodca 
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty
Score Table - Tabuľa so skóre
Bench Manager - Rozhodca na striedačke 
Chairs/Bench - Stoličky/striedačka
Ball - Lopta
Box - Kôš na lopty
Net - Sieť
Attack Line - Útočná čiara
Hander - Podávač lopty
Zberači volejbalových lôpt kotúľajú loptu naspäť ku zberačom lôpt pri koši na lopty. 

7.1.6.2    Cieľ 
7.1.6.2.1 Zmerať schopnosť športovca podať volejbalovú loptu cez sieť a do súperovho 
ihriska. 

 7.1.6.3 Náradie
7.1.6.3.1 Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, 
päť volejbalových lôpt (upravená lopta je povolená), sieť, stĺpy, antény, meracie pásmo, 
podlahovú pásku alebo kriedu a kôš na lopty.

7.1.6.4 Popis
7.1.6.4.1 Športovec stojí vo vzdialenosti 1,5 metra pred koncovou čiarou a podáva 10 
volejbalových lôpt, po jednej, do súperovho ihriska. 

7.1.6.5 Bodovanie 

7.1.6.5.1 Kurt je rozdelený na tri rovnaké oblasti so šírkou 3 metre. Každej z týchto 
oblastí je priradená iná bodová hodnota. Skóre športovca je kumulatívnym bodovým 
súčtom 10 podaní. Lopta, ktorá pristane na čiare, je priradená oblasti s najvyššou 
bodovou hodnotou.
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7.1.7 Súťaž individuálnych zručností -  Disciplína #3: Odbitie (Odbitie predlaktím)

7.1.7.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec  
Official - Rozhodca 
Target - Cieľ
Score Table - Tabuľa so skóre
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty 
Tosser - Nahrávač
Hander - Podávač lopty
Bench Manager - Rozhodca na striedačke 
Chairs/Bench - Kreslá/striedačka
Ball - Lopta
Box - kôš na lopty
Net - Sieť
LB (left back)  - Ľavá zadná pozícia
RB (right back)  - Pravá zadná pozícia

7.1.7.2 Cieľ 
7.1.7.2.1    Meranie presnosti, výšky a konzistencie odbitia lopty športovca technikou 

pomocou predlaktia. 
7.1.7.3 Vybavenie 

7.1.7.3.1    Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, päť 
volejbalových lôpt (upravená lopta je povolená), sieť, stĺpy, meracie 
pásmo, značkovaciu pásku a kôš na lopty. 
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7.1.7.4 Popis 

7.1.7.4.1  Športovec stojí na pravej zadnej pozícií, tri metre od pravej bočnej čiary a 
jeden meter od základnej čiary. Lopta je hodená použitím oboch rúk 
ponad hlavu trénerom/rozhodcom, ktorý stojí na tej istej strane siete na 
prednej strednej pozícií, dva metre od siete. Športovec dostane prihrávku 
a odohrá loptu smerom k cieľu (osoba, ktorá má ruky nad hlavou a stojí na 
tej istej strane, dva metre od siete a štyri metre od bočnej čiary, ďalej od 
nadhadzovača). Cieľové oblasti s rôznymi bodovými hodnotami sú 
označené na prednej časti ihriska. Disciplína sa opakuje so športovcom v 
ľavej zadnej polohe, tri metre od ľavej bočnej čiary a jeden meter od 
základnej čiary.

7.1.7.5 Bodovanie 
7.1.7.5.1  Športovec musí odohrať loptu tak, aby bol vrchol oblúka dráhy lopty aspoň 

na úrovni výšky siete, aby získal maximálne body. Lopta, ktorá pristane 
na čiare, je priradená k oblasti s vyššou bodovou hodnotou. Lopta, ktorá 
letí nižšie ako je výška siete, dostane len jeden bod, bez ohľadu na to, 
kam pristane. Konečné skóre športovca je určené súčtom bodov 
získaných z jeho piatich pokusov na pravej a ľavej zadnej pozícii. 
Navrhuje sa, aby rozhodca stál na stoličke, aby zhodnotil výšku každej 
dráhy lopty.

7.2 Disciplíny ostatných zručností 
7.2.1  Volejbalové žonglovanie 

7.2.1.1 Termíny z diagramu 
Athlete - športovec  
Official - rozhodca  
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty 
Bench Manager - Rozhodca na striedačke 
Score Table - Tabuľa so skóre 
Chairs/Bench - Stoličky/striedačka

7.2.1.2 Vybavenie 
7.2.1.2.1 Plastová športová lopta s obvodom 60 centimetrov alebo kožená upravená 

volejbalová lopta s obvodom 81 centimetrov a maximálnou hmotnosťou 8 uncí 
(0,23kg) je povolená.

7.2.1.2.2 Stopky 
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7.2.1.2.3 Meracie pásmo
7.2.1.2.4 Podlahová páska alebo krieda 

Píšťalka 7.2.1.2.5 
7.2.1.3 Nastavenie

Označte kruh s priemerom 2 metre na podlahu. 7.2.1.3.1 
7.2.1.4   Pravidlá  

7.2.1.4.1 Športovec začína v stoji alebo v sede uprostred kruhu a drží loptu.

7.2.1.4.2 Športovec začne žonglovať po zaznení píšťalky.
7.2.1.4.3 Športovec môže použiť iba ruky a paže na žonglovanie lopty.
7.2.1.4.4 Športovec sa snaží zabrániť pádu lopty na zem.
7.2.1.4.5 K dispozícii bude maximálny časový limit 60 sekúnd.

Disciplína končí, keď športovec uchopí loptu, keď sa lopta dotkne zeme alebo keď 
uplynie časový limit 60 sekúnd.

7.2.1.4.6 

7.2.1.5 Bodovanie 
7.2.1.5.1 Spočítajte, koľkokrát športovec odrazí loptu do vzduchu.
7.2.1.5.2 Športovec dostane jeden bod vždy, keď je lopta odrazená do vzduchu.
7.2.1.5.3 Športovec dostane päť bonusových bodov na udržanie lopty vo vzduchu po celú 

dobu 60 sekúnd.
Konečné skóre športovca je počet úderov za 60 sekúnd plus bonusové body.7.2.1.5.4 

7.2.2  Volejbalový prehod

7.2.2.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec 
Official - Rozhodca 
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty
Bench Manager - Rozhodca na striedačke
Score Table - Tabuľa so skóre
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Chairs/Bench - Stoličky/striedačka
Ball - Lopta
Box - kôš na lopty

7.2.2.2 Vybavenie 
7.2.2.2.1 Plastová športová lopta s obvodom 60 centimetrov alebo kožená upravená 

volejbalová lopta s obvodom 81 centimetrov a maximálnou hmotnosťou 8 uncí 
(0,23kg) je povolená.

7.2.2.2.2 Sieť a stĺpy 
7.2.2.2.3 Meracie pásmo
7.2.2.2.4 Podlahová páska alebo krieda

Píšťalka 7.2.2.2.5 
7.2.2.3 Nastavenie

7.2.2.3.1 Nastavte sieť na výšku 1,5 metra.
Označte hádzaciu čiaru, ktorá je dlhá 1 meter, rovnobežná so sieťou a 1,5 metra 
od siete.

7.2.2.3.2 

7.2.2.4 Pravidlá 
7.2.2.4.1 Športovec začína v sediacej alebo stojacej polohe za hádzacou čiarou.
7.2.2.4.2 Športovec sa pokúša hodiť loptu cez sieť.
7.2.2.4.3 Športovec môže hodiť loptu jednou alebo dvomi rukami.

Športovec má päť pokusov hodiť loptu cez sieť.7.2.2.4.4 
7.2.2.5 Bodovanie 

7.2.2.5.1 Jeden bod sa udeľuje za každú úspešne prehodenú loptu cez sieť.
7.2.3 Volejbalové vyhodenie a úder 

7.2.3.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec  
Official - Rozhodca 
Ball Retriever (BR) - Zberač lopty
Bench Manager - Rozhodca na striedačke 
Score Table - Tabuľa so skóre
Chairs/Bench - Lavička
Ball Box - Kôš na lopty
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7.2.3.2 Vybavenie 
7.2.3.2.1 Päť plastových športových lôpt s obvodom 60 centimetrov alebo kožené 

upravené volejbalové lopty s obvodom 81 centimetrov a maximálnou 
hmotnosťou 8 uncí 
(0,23kg) sú povolené.

7.2.3.2.2 Sieť a stĺpy 
7.2.3.2.3 Meracie pásmo
7.2.3.2.4 Podlahová páska alebo krieda

Píšťalka 7.2.3.2.5 
7.2.3.3 Nastavenie

7.2.3.3.1 Nastavte sieť na výšku 1,5 metra.
Označte hádzaciu čiaru, ktorá je dlhá 1 meter, rovnobežná so sieťou a 1,5 
metra od siete.

7.2.3.3.2 

7.2.3.4 Pravidlá  
7.2.3.4.1 Športovec sedí alebo stojí za hádzacou čiarou.
7.2.3.4.2 Športovec sa pokúša úderom zahrať päť lôpt, jednu po druhej, ponad sieť.
7.2.3.4.3 Športovec môže udrieť do lopty jednou alebo dvomi rukami.

Športovec má dva pokusy zahrať úderom každú loptu cez sieť.7.2.3.4.4 
7.2.3.5 Bodovanie

Jeden bod sa udeľuje za každý úspešný úder lopty cez sieť.

 7.2.4 Tímové zručnosti - Volejbal 
Score Table 

7.2.3.5.1 

7.2.4.1  Termíny z diagramu 
Official - Rozhodca 
Net - Sieť
Score Table - Tabuľa so skóre
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7.2.5 Vybavenie 
7.2.5.1 Dve regulárne volejbalové lopty alebo kožené upravené volejbalové lopty s obvodom 81 

centimetrov a maximálnou hmotnosťou 8 uncí (0,23kg) pre každý tím.
7.2.5.2 Použite regulárne volejbalové ihrisko s dĺžkou 18 metrov a šírkou 9 metrov.

7.2.5.3 Volejbalové stĺpy a sieť nastavená na výšku 1,5 metra.
7.2.5.4 Meracie pásmo
7.2.5.5 Podlahová páska alebo krieda

Píšťalka7.2.5.6 
7.2.6 Nastavenie 

7.2.6.1 Na ihrisku označte šesť pozícií, ako je znázornené na obrázku. Hráči by mali byť 
umiestnení vo vzdialenosti 2 metre od seba. Hráči na prednej línii musia byť 1,5 metra 
od siete. Hráči na zadnej línii musia byť 2 metre od hráčov na prednej línii.

7.2.6.2 Tímy by mali predložiť súpisku pred začiatkom hry.
Členovia tímu by mali nosiť očíslované dresy alebo tričká.7.2.6.3 

7.2.7 Pravidlá  
7.2.7.1 Dve, šesťčlenné družstvá musia byť umiestnené popri sieti od seba.
7.2.7.2 Hra sa skladá zo šiestich kôl. Hráči dostanú počas hry jednu príležitosť hrať na každej zo 

šiestich pozícií. Aby tím vyhral zápas, musí vyhrať dve z troch hier. Riaditeľ disciplíny má 
právomoc zmeniť počet hier.

7.2.7.3 Rozhodca odovzdá loptu hráčovi v pozícii # 1. Po zvuku rozhodcovej píšťalky sa hra začne.

7.2.7.4 Hráč v pozícii # 1 musí použiť nadhod na prihranie lopty hráčovi v pozícii # 2.
Hráč v pozícii # 2 sa potom pokúša zahrať loptu cez sieť do súperovho 
ihriska.

7.2.7.5 Súperiaci tím sa môže pokúsiť vrátiť loptu cez sieť. Podávajúci tím nemusí túto loptu 
vrátiť.

7.2.7.6 V prípade, že súper nedokáže trafiť loptu cez sieť a do ihriska, nebude penalizovaný 
žiadnou stratou bodov.

7.2.7.7 Rozhodca odovzdá loptu hráčovi na pozícií # 6. Tento hráč prihrá loptu sponad hlavy 
(volejom) na hráča v pozícii # 3. Hráč v pozícii # 3 sa pokúsi zahrať loptu cez sieť do 
súperovho ihriska.

7.2.7.8 Po tejto hre rozhodca odovzdá loptu hráčovi na pozícií # 5. Pomocou prihrávky rukou 
zospodu (volejom) hráč v pozícií # 5 prihrá loptu hráčovi v pozícii # 4, ktorý sa potom 
pokúsi zahrať loptu cez sieť.

7.2.7.9 Potom, čo hráči na pozíciách # 1, # 6 a # 5 dokončili svoje ťahy, kolo je dokončené. 

7.2.7.10 Protihráč začína svoje kolo, ktoré končí, keď hráči na pozíciách # 1, # 6 a # 5 dokončili 
svoje ťahy.
7.2.7.11 Pri začatí každého kola sa hráči družstva točia postupom ako pri podaní v smere 
hodinových ručičiek na ďalšiu pozíciu.

7.2.7.11.1 Hráč v pozícii č. 1 prejde do pozície # 6. 
7.2.7.11.2 Hráč v pozícii č. 6 prejde do pozície # 5.  
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7.2.7.11.3 Hráč v pozícii č. 5 prejde do pozície # 4. 
7.2.7.11.4 Hráč v pozícii č. 4 prejde do pozície # 3. 
7.2.7.11.5 Hráč v pozícii č. 3 prejde do pozície # 2. 
7.2.7.11.6 A hráč v pozícii č. 2 prejde do pozície # 1. 

7.2.7.12 Hra pokračuje, kým hráči nebudú umiestnení na každej zo šiestich pozícií. 
7.2.7.13 Náhradníci môžu vstúpiť do hry až po dokončení kola.
7.2.7.14 Tréneri musia zostať na okrajových čiarach, štyri metre od hráčov v pozíciách 

# 1 a # 5. Ústne alebo znakové pokyny dávané trénermi sú povolené. 
Športovcom, ktorí sú hluchí,  sa môže pomôcť pri menení pozície.

7.2.8 Bodovanie 
7.2.8.1    Podávajúci tím obdrží jeden bod vždy, keď nastane nasledovné: 

7.2.8.1.1 Lopta je úspešne prihratá hráčom na zadnej línií k príslušnému hráčovi na 
prednej línií. 
7.2.8.1.2 Hráč v prednej línii prijme a zahrá loptu. 

7.2.8.1.3 Hráč v prednej línii odohrá loptu cez sieť a do ihriska.
7.2.8.2 Protihráčov tím dostane jeden bod, ak úspešne vráti loptu do ihriska a to na maximálne 
dva pokusy.
7.2.8.3 Maximálny celkový počet bodov, ktorý tím môže získať za regulovanú šesťkolovú hru, je 
72 bodov. 
7.2.8.4 Aby tím vyhral hru, musí vyhrať o dva body. Ďalšie kolá sa uskutočňujú dovtedy, kým 
sa nedosiahne toto víťazstvo.



VOLEJBAL  
ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ

VERZIA: Jún 2020 
© Special Olympics, Inc., 2020 

Všetky práva vyhradené 

19 

8.1.1.1 Athlete - Športovec  
8.1.1.2 Net - Sieť
8.1.1.3 Attack Line - Útočná čiara
8.1.1.4 Pts. (points) - Body 

Ball Box - kôš na lopty 8.1.1.5 
8.1.2   Nastavenie 

8.1.2.1 Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, 10 
volejbalových lôpt, sieť v výškou 2,24 metrov pre ženy a 2,43 metra pre mužov, 
stĺpy, antény, meracie pásmo, pásku a kôš na lopty.

8.1.3 Test 
8.1.3.1 Športovec dostane 10 pokusov zo zóny podania.
8.1.3.2 Športovec môže podávať zospodu alebo zvrchu.

Páskové alebo kriedové čiary označujú na kurte cieľové oblasti, s hodnotami od dvoch do
 štyroch bodov.

8.1.3.3 

8.1.4 Bodovanie 
8.1.4.1 Lopty dopadajúce na čiaru znamenajú vyššiu hodnotu bodov.
8.1.4.2 Lopty, ktoré sa dotknú siete, antén alebo dopadnú mimo hraníc, nezaznamenajú žiadne body.

8.1.5 

8.1.4.3 Konečné skóre športovca sa určí tak, že sa sčítajú body udelené za každý z 10 pokusov. 

Prevedenie 
8.1.5.1 Dobrovoľníci dohliadajú na testovanie a nemôžu komunikovať so žiadnym 

športovcom, ktorý vykonáva test.
8.1.5.2 Dobrovoľník "A" dá inštrukcie skupine, ako vykonať tento konkrétny test, zatiaľ čo dobrovoľník 

8. VOLLEYBALL SKILLS ASSESSMENT TESTS (VSAT)/ HODNOTIACE SKÚŠKY VOLEJBALOVÝCH ZRUČNOSTÍ
8.1 VSAT- Podanie

8.1.1 Termíny z diagramu 



VOLEJBAL  
ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ

VERZIA: Jún 2020 
© Special Olympics, Inc., 2020 

Všetky práva vyhradené 

20 

8.2.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec    
Target - Cieľ
Tosser - Nahrávač
Net - Sieť
Attack Line - Útočná čiara
Pts. (points) - Body 
Ball Box - Kôš na lopty 
LB (left back)  - Ľavá zadná pozícia 
RB (right back)  - Pravá zadná pozícia

8.2.2  Cieľ 
8.2.2.1 Meranie presnosti športovcovej prihrávky, jej výšky a konzistencie pomocou techniky odbitia 
predlaktím.

8.2.3         Vybavenie 
8.2.3.1 Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, päť 
volejbalových lôpt (upravená lopta je povolená), sieť, stĺpy, meracie pásmo, značkovacia páska a 
kôš na lopty. 

8.2.4 Popis
8.2.4.1 Športovec stojí v pravej zadnej pozícií, tri metre od pravej okrajovej čiary a jeden meter od 
základnej čiary. Loptu prihrá obojručne ponad hlavu tréner / rozhodca, ktorý stojí na tej istej 
strane siete v prednej strednej pozícií, dva metre od siete. Športovec dostane prihrávku a odohrá 

8.2 VSAT- Odbitie predlaktím

"B" spraví ukážku testu. Dobrovoľník "C" hodí volejbalovú loptu športovcovi, ktorý bude 
hrať. Dobrovoľníci zbierajú volejbalové lopty po ich pristátí a budú ich kotúľať na 
dobrovoľníka, ktorý stojí v blízkosti koša na lopty. Keď podávajúci skončí, dobrovoľník 
"A" oznámi jeho skóre dobrovoľníkovi "D", ktorý je zapisovateľom. Každý dobrovoľník má 
dohliadať na test len vo svojej zóne.
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8.2.5 Bodovanie 
8.2.5.1  Športovec musí zahrať loptou tak, aby bol vrchol oblúka aspoň vo výške siete, aby 

získal maximálne body. Lopta, ktorá pristane na čiare, je priradená oblasti s vyššou 
bodovou hodnotou. Lopta, ktorá prešla pod výšku siete, dostane len jeden bod, bez 
ohľadu na to, kam pristane. Konečné skóre športovca je určené sčítaním bodov 
získaných z jeho piatich pokusov na pravej a ľavej zadnej pozícii. Navrhuje sa, aby 
rozhodca stál na stoličke, aby zhodnotil výšku každej lopty.

8.3 VSAT- Smeč 

8.3.1 Termíny z diagramu 
Athlete - Športovec 
Tosser - Nahrávač 
Net - Sieť
Attack Line - Útočná čiara 
Ball Box - Kôš na lopty 
Pts. (points) - Body 

8.3.2 Nastavenie 
8.3.2.1  Použite regulárne ihrisko s rozmermi 18 metrov na dĺžku a 9 metrov na šírku, päť 

volejbalových lôpt, výšku siete 2,24 metrov pre ženy a 2,43 metrov pre mužov, stĺpy, 
antény, meracie pásmo, podlahovú pásku alebo kriedu a kôš na lopty.

loptu smerom k cieľu (osoba, ktorá má ruky nad hlavou a stojí na tej istej strane ihriska 
vzdialená od nadhadzovača, dva metre od siete a štyri metre od okrajovej čiary). Cieľové 
oblasti s rôznymi bodovými hodnotami sú označené na prednom kurte. Disciplína sa 
opakuje so športovcom v ľavej zadnej pozícií, tri metre od ľavej okrajovej čiary a jeden 
meter od základnej čiary. 
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8.3.4 Bodovanie 
8.3.4.1  Športovec dostane dva body za každý smeč, ktorý pristane za útočnou čiarou v 

zadnej časti ihriska a jeden bod za každý smeč, ktorý pristane medzi sieťou a 
útočnou čiarou v súperovom kurte. Odraz špičkami prstov (ťuknutie do lopty), alebo 
polovičná rýchlosť nie je považovaná za smeč. Konečné skóre športovca bude súčet 
všetkých 10 pokusov.

8.3.5 Prevedenie 

8.3.5.1  Dobrovoľníci dohliadajú na testovanie a nemôžu komunikovať so žiadnym 
športovcom, ktorý vykonáva test. Dobrovoľník "A" dá inštrukcie skupine, ako vykonať 
tento konkrétny test, zatiaľ čo dobrovoľník "B" spraví ukážku testu. Dobrovoľník 
"C" bude hádzať volejbalovú loptu na športovca, ktorý bude hrať. Dobrovoľníci 
zbierajú volejbalové lopty po ich pristátí a budú ich kotúľať na dobrovoľníka, ktorý 
stojí v blízkosti koša na lopty. Keď podávajúci skončí, dobrovoľník "A" oznámi jeho 
skóre dobrovoľníkovi "D", ktorý je zapisovateľom. Každý dobrovoľník má dohliadať 
na test len vo svojej zóne.

8.4 VSAT- Odbitie - prihrávka 

   (Toss into     (Set)     (Bump)        (Set)        (Bump)  
   air and bump) 

8.4.1 Termíny z diagramu 
8.4.1.1 Toss into air and bump - Vyhodenie lopty do vzduchu a odbitie 

Set - Prihrávka 8.4.1.2 
8.4.2 Nastavenie 

8.4.2.1 Použite polovicu volejbalového ihriska, sieť s minimálnou výškou 2,24 metra a tri 
volejbalové lopty.

8.4.3 Test 
8.4.3.1 Športovec striedavo odrazí (odbije predlaktím) a nahrá loptu na seba bez 

zastavenia.
8.4.3.2 Športovec najprv hodí loptu do vzduchu a potom ju odrazí.
8.4.3.3 Športovec sa potom musí pohybovať pod loptou na prihrávku-odbitie-prihrávku-odbitie, atď. 

8.3.3 Test 

8.3.3.1     Nahrávač hodí loptu pred športovca a to 2 metre nad úroveň siete. Nadhody, 
ktoré nie sú v správnej výške, sa opakujú. Športovec stojí na kurte, 3.05 - 4.57 metra 
od siete, urobí smečiarsky výskok a loptu smečuje cez sieť do ihriska súpera. Každý 
súťažiaci má 10 pokusov.
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8.4.5.1  Dobrovoľníci dohliadajú na testovanie a nemôžu komunikovať so žiadnym 
športovcom, ktorý vykonáva test. Dobrovoľník "A" dá inštrukcie skupine, ako vykonať  
konkrétny test, zatiaľ čo dobrovoľník "B" spraví ukážku testu. Dobrovoľník "C" bude 
hádzať volejbalovú loptu na športovca, ktorý bude hrať. Dobrovoľníci zbierajú 
volejbalové lopty po ich pristátí a budú ich kotúľať na dobrovoľníka, ktorý stojí v 
blízkosti koša na lopty. Keď podávajúci skončí, dobrovoľník "A" oznámi jeho skóre 
dobrovoľníkovi "D", ktorý je zapisovateľom. Každý dobrovoľník má dohliadať na test 
len vo svojej zóne.

8.4.5     Prevedenie 

8.4.3.4 Športovec musí zostať medzi čiarami svojej polovice ihriska.
8.4.4 Bodovanie 

8.4.4.1 Športovec dostane štyri pokusy, aby získal najlepšie skóre.
8.4.4.2 Maximálne skóre je 50 (25 odbití a 25 prihrávok).
8.4.4.3  Každý správny úder sa počíta ako jeden bod, pokiaľ lopta prevyšuje výšku siete.

Konkrétny test je ukončený, keď športovec prihrá alebo odrazí loptu dvakrát za 
sebou, nesprávne udrie do lopty, vystúpi z ihriska aby zahral loptu alebo dosiahne 
skóre 50 bodov. 

8.4.4.4 
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