
Kin-ball - základní principy hry

?Hrají proti sobì najednou tøi barevnì odlišené týmy

?Každý tým má ètyøi hráèe
?Jeden tým útoèí, další dva týmy se brání
?Hráèi týmù v obranì tvoøí ètverec kolem míèe
?Tento ètverec stále následuje pohyby míèe
?Hráèi tvoøící ètverec jsou ve vzdálenosti asi 3 metry od míèe
?Hra zaèíná podáním týmu v útoku
?Tøi hráèi drží míè, ètvrtý odpaluje
?Pøed tím než hráè míè odpálí musí zavolat „Omnikin” a barvu týmu na který útoèí, napø. „Omnikin, modrá!” Tomuto 
zvolání se øíká urèení
?Podávající hráè musí vždy poèkat na hlasité opakovaní barvy rozhodèím
?Oficiální barvy týmù jsou modrá, èerná a bílá
?Tým, který byl vyvolán má za úkol míè chytit døíve než se dotkne hrací plochy
?Pøi høe v tìlocviènì jsou hranice hry podlaha, stìny, strop a také veškeré pevné objekty (chyba je napøíklad když se 
míè dotkne desky basketbalového koše)
?Pokud tým v obranì míè chytí, stává se útoèícím týmem a odpaluje míè
?Pokud tým v obranì míè nechytí, získávají ostatní dva týmy po jednom bodu 
?Tým který se dopustil chyby podává z místa chyby
?Standardní zápas se hraje na tøi periody, každá trvá sedm minut hrubého èasu
?Tým, který má po skonèení zápasu nejvíce bodù je vítìzem. 
?Pøi stejném poètu bodù se hra nastavuje, vítìzem je ten kdo získá první pìt bodù

Základní principy a struèn? pravidla Kin-ballu 
pro nesoutìžní hru.

Základní pravidla:
?Dvakrát za sebou nesmí podávat stejný hráè
?Pøi høe Mix musí v každém týmu, ve høe na ploše, být 
nejménì dvì dívky
?Po odpalu musí míè pøekonat dráhu nejménì 3 metry 
(Mìøeno na prùmìru míèe)
?Alespoò èást dráhy míèe musí mít horizontální nebo 
stoupající dráhu (Je zakázána klesající dráha míèe, od 
místa odpalu nesmí míè letìt šikmo k zemi)
?Pøi podání se musí tøi hráèi týmu dotýkat míèe, ètvrtý 
odpaluje
?Hráèi týmu, který nebyl vyvolán nesmí pøekážet 
pøijímajícímu týmu v chytání míèe (napø. pøi urèení „Omnikin 
èerná!” nesmí hráèi bílého týmu pøekážet èerným v pøíjmu)
?Pokud je mezi týmy jeden ve vedení, týmy na druhém a 
tøetím místì musí útoèit (podávat) na tento tým 
?Pokud podává vedoucí tým, musí útoèit na druhý tým v 
poøadí
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