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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

HHookkeejjbbaall  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 91 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří – Klaban ,Pardubice, jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: kolektivní hra,  pravidla, jednoduchá verze 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění:hřiště, tělocvična, plácek, posekaná louka  

   6.  Věk účastníků:VS, S, R, OSJ 
VS -

S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: tenisák, hokejka hokejová nebo florbalová , rovná tyč - klacek 

   8.  Potřebný čas: dohodou, např. 3 x 10 min 

   9.  Počet účastníků: libovolný, minimálně: 1 + 2 

 10.  Datum vzniku: 24.5.2006 

 11.  Pramen inspirace: Slatkovský: Netradiční kolektivní sporty, OBR a R č. 19, Brno 
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Netradiční sporty v jednoduchém  provedení, které není náročné na vybavení, mohou být zdrojem 
vynikající zábavy i účelného sportování  před klubovnou, na výpravě i na táboře.Patří k nim i 
hokejbal, který se v poslední době  zařazuje  ve své oficiální verzi I mezi sporty televizní. 

 

 

1) Prostuduj důkladně pravidla hry ( 3.strana), abys ji mohl s přehledem 
řídit. Nezapomeň i na detaily, které mohou rozhodovat o úspěchu 

2) Zařiď hřiště, branky,  aby každý měl hokejku ( hokejovou, florbalovou, 
tyč nebo klacek podle vlastního výběru), tenisák, 

3) Zorganizuj hru, řiď její průběh, aktivně se zúčastni  

 
 

 
 15.  Hodnocení úkolu 

Za realizaci každého bodu máš 20% Ú 
Zbývajících 40% můžeš získat za 4 realizované hry ( s tvou i bez tvé účasti) 
 
 
 
 16.  Úspěšnost v % 

 
Úspěšnost je závislá na organizačních a herních schopnostech a vypočte se podle bodu 15 

 

 

PRAVIDLA HOKEJBALU : 

 

 

1. Hokejbal je kolektivním hra, ve které je účelem dopravit tenisový míček hrací holí do  
        soupeřova branky. 
2. Každé z obou hrajících družstev je tvořeno stejným počtem hráčů (alespoň dvěma a  

Brankářem ) 
3. Počet hráčů i velikost branky lze zvolit libovolně. Oboje závisí na zvolené vzdálenosti     

branek 
4. Rozměry hřiště nejsou omezeny ( neexistuje aut) 
5. Okolo branky je vyznačeno brankoviště, tvořené kružnicí se středem ve středu branky a 

poloměrem rovným šířce branky 
6. V brankovišti se smí pohybovat jenom brankář 
7. Jako hrací hole jsou použity  buď hokejky ( zahnuté – hokejové nebo florbalové), nebo 

jen tyče (rovné- např. klacky nalezené v lese.) 
8. Hra začíná vhazováním ( buli)  ve středu  hřiště, stejně jako v ledním hokeji. 
9. Při přestupcích  rozehrává poškozené družstvo  z místa přestupku, po rozehrávce je 

nutná alespoň jedna rozehrávka. 
10. Do brankoviště hráč nesmí vkročit, ale může hrát  holí. 
11. V letu je  možno míček srazit otevřenou dlaní, brankář smí míček uchopit do ruky, 

rozehrává pak ze svého brankoviště. 
12. Nahrávka nohou je povolena, hráč, který dostal nahrávku nohou však nesmí střelit gól 
13. Gól platí pouze po střele holí, střela nesmí být ani tečována tělem  spoluhráče. 
14. Dolní konec hrací hole  nesmí hráč zdvihnout nad kolena, horní konec ( držený v ruce) 

nesmí klesnout pod kolena. 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


