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Tento dokument není plně  ve znění oficiálních pravidel vozíčkářského rugby. Je 
vytvořený pouze jako jejich shrnutí. Pro úplný popis hry včetně pravidel slouží 
Mezinárodní pravidla vozíčkářského rugby (poslední aktualizace 10/2012). 
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Hrací plocha a vybavení 

Vozíčkářské rugby se hraje v uzavřené hale na hřišti o rozměrech 28 metrů na 
délku a 15 metrů na šířku (rozměry jsou shodné s basketbalovým hřištěm). Hřiště 
je vyznačeno hraničními čárami, středovou čárou, středovým kruhem  a dvěma 
brankovišti. 

Středová čára rozděluje plochu hřiště na obrannou a útočnou polovinu. Obranná 
polovina týmu zahrnuje prostor brankoviště a brankové čáry; týmy skórují 
v jejich útočné polovině, která zahrnuje brankovou čáru a brankoviště soupeře. 
Středová čára je vždy součástí obranné poloviny daného týmu. 

Brankoviště se nacházejí na každém konci hřiště na koncových čárách. 
Brankoviště je široké 8 metrů a dlouhé 1,75 metru. Část koncové čáry v rozmezí 
brankoviště je branková čára - konce brankové čáry jsou označeny kužely. 

Vozíčkářské rugby se hraje s míčem, který odpovídá regulím pro volejbal. 

Všichni hráči soutěží na sportovních mechanických vozících. Detailní pravidla 
specifikují povolenou konstrukci vozíku a  jeho případné úpravy. Tato pravidla 
slouží k zajištění vysoké bezpečnosti jednotlivých hráčů, a také předcházejí 
možnému získání výhody, která by byla založena na konstrukci vozíku. 
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Hráči a rozhodčí 

Každý tým je tvořen maximálně dvanácti hráči. Týmy mohou být míchány – muži a 
ženy mohou hrát společně v jednom týmu.  

Všichni hráči musí být klasifikováni. Klasifikace je míra funkční tělesné 
schopnosti, která se udává v rozsahu 0.5 (nejnižší) až 3.5 (nejvyšší) bodů. Různé 
klasifikace hráčů lze rozpoznat dle role a činnosti na hrací ploše. Bodové 
ohodnocení hráčů je udělováno klasifikátory z řad lékařů apod. 

Během hrací doby proti sobě soupeří na hřišti čtyři hráči z každého týmu. 
Pravidla stanovují maximální součet klasifikační bodové hodnoty všech hráčů 
z jednoho týmu na hrací ploše na 8.0 bodů – toto omezení vyžaduje určitou 
taktiku, aby byl tým sestaven z hráčů s různou klasifikací, tedy slabších i 
silnějších (např. 2.0 + 2.5 + 2.5 + 1.0). 

Každý tým má určeného jednoho Kapitána nebo Kapitána a Zástupce kapitána, 
kteří jsou oprávnění komunikovat s rozhodčími jménem trenéra nebo jiných 
hráčů.  

Hra je řízena dvěma rozhodčími, kteří zajišťují regulérnost průběhu celého 
zápasu dle oficiálních pravidel schválených IWRF1. Jim dále asistují stolkový 
rozhodčí: časoměřič, časoměřič 40 sekund, zapisovatel hry a zapisovatel trestů. 
Popřípadě ještě další rozhodčí z pozice technického komisaře dohlíží na práci 
stolkových rozhodčí.  

 

                                                 
1
 International Wheelchair Rugby Federation (www.iwrf.com) 
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Herní regulace času 

Vozíčkářské rugby se hraje na čtyři čtvrtiny po osmi minutách (čistého času). 

Přestávka po první a třetí čtvrtině je dvě minuty. Přestávka po druhé čtvrtině 
(polovina zápasu) je pět minut. Celý zápas tak trvá pro standardní hru přibližně 
hodinu a patnáct minut, popř. hodinu a třicet minut. 

Na konci zápasu je tým s vyšším počtem gólů prohlášen za vítěze. Skončí-li hra na 
konci čtvrté čtvrtiny nerozhodně, musí se hrát prodloužení (3 minuty). Je-li 
skóre na konci prodloužení opět nerozhodné, musí se hrát další prodloužení, 
dokud jeden z týmu není na jeho konci ve vedení. 

Hra je zahájena rozskokem. Jeden hráč z každého týmu vstoupí do středového 
kruhu a zaujme pozici na jedné straně středové čáry. Rozhodčí hodí míč do 
vzduchu mezi rozehrávající hráče, kteří se pokusí získat míč pro svůj tým. Čas je 
spuštěn v momentě, kdy je míč tečovaný hráčem. Během rozskoku se mohou 
dotýkat míče pouze rozehrávající hráči, ale nemohou ho získat do držení dokud 
netečuje míč jiný hráč, nebo se míč nedotkne podlahy. Jeden z týmu získá míč 
do držení a má 40 sekund na skórování. 

Náhradní postup (nárok určuje šipka na stolku zapisovatelů) při vhazování pro 
získání míče se používá při zahájení druhé, třetí a čtvrté čtvrtiny. Tým, který 
nezíská míč při rozskoku má jako první nárok na náhradní postup. Každé případné 
prodloužení začíná vždy rozskokem.  

Gól (jeden bod) je udělen, když hráč, který má míč v držení přejede brankovou 
čáru soupeře alespoň dvěmi koly svého vozíku. Hráč musí mít kontrolu nad míčem. 
Míč může být držen v rukou, na klíně, nebo opřen proti vozíku. 

Vhazování míče se používá ke znovuzahájení hry po jakémkoliv přerušení hry 
(např. po gólu, faulu, oddechovém čase aj.). Vhazující hráč zaujme pozici v místě 
vhazování (na koncové čáře po gólu, nebo na postraní čáře po jiném přerušení 
hry). Po hvizdu rozhodčího musí být míč vhozen rozehrávačem a musí se jej 
dotknout jakýkoliv hráč na hřišti do deseti sekund. 

Vhazující hráč nesmí vjet na hřiště před odehráním míče. Po vhození míče se jej 
rozehrávač nesmí dotknout, dokud se jej nedotkne jiný hráč na hřišti. 

Míč se stává živým, když rozhodčí zapíská na píšťalku. V momentě tečování míče 
hráčem na hřišti je spuštěn čas. Když opětovně rozhodčí zapíská na píšťalku 
(oznámení gólu nebo jiného přerušení) je čas zastaven a míč se stává mrtvím. 
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Každý tým má šest oddechových časů, které si může vybrat kdykoliv během hry. 
Jsou k dispozici čtyři oddechové časy po třiceti sekundách a dva po šedesáti 
sekundách. Žádost o oddechový čas může podat hráč nebo trenér, ale o šedesáti 
sekundový oddechový čas může žádat pouze trenér nebo jeho asistent. Žádat 
oddechový čas může jenom hráč, jehož tým má míč v držení. Tým, který žádal o 
oddechový čas jej může předčasně ukončit. 

Rozhodčí může kdykoliv přerušit hru, aby mohl vyřešit jakoukoliv situaci (pád 
nebo zranění hráče, potíže s vybavením aj.). V situaci, při níž je jakákoliv osoba 
v nebezpečí je hra zastavena ihned. V jiných situacích se eventuelně vyčkává, 
především je-li jeden z týmů v gólové situaci. 

Jestliže je podána žádost o technický oddechový čas z důvodu nefunkčnosti 
části vozíku hráče nebo jeho vybavení, má tým jednu minutu na vyřešení 
problému. Není-li problém vyřešen do jedné minuty, musí se žádat o oddechový 
čas nebo musí být hráč vystřídán jiným hráčem. 

 

 

 

 

 

 



Vozíčkářské rugby – Základní souhrn pravidel 2014 

 6 

Hra s míčem 

Lokalizace hráče je určena místem kontaktu mezi vozíkem a podlahou. Lokalizace 
míče je určena místem kontaktu s podlahou nebo hráčem. Není-li míč v kontaktu 
s podlahou ani osobou, jeho pozice je určena posledním bodem kontaktu. Postraní, 
koncové a brankové čáry spolu s kužely patří do autu, tedy mimo hřiště. 

S míčem je povoleno hrát rukama, předloktím nebo jej vézt na klíně či na vozíku. 
Je-li míč převážen na klíně, musí být nejméně 75 % míče viditelných. Míč může 
být házen, kutálen, odbíjen, driblován nebo odrážen. Není povolené do míče 
kopat. 

Hráč má míč pod kontrolou, jestliže drží míč ve svých rukou nebo jej zadržuje 
ne klíně či proti jakékoliv části těla nebo vozíku. Tým má míč pod kontrolou, 
jestliže jeden z hráčů tohoto týmu jej má pod kontrolou. Kontrola nad míčem 
pokračuje dokud jej do svého držení nezíská soupeř nebo se míč nestane mrtvím. 

Může nastat situace drženého míče, a to když jeden nebo více protihráčů sdílí ve 
stejnou dobu kontrolu nad míčem – hráč má v držení míč a protihráč umístí také 
pevně celou ruku na míč, čímž brání prvnímu hráči v manipulaci s míčem. 
V případě drženého míče rozhodčí zastaví hru a poskytne míč týmu, který má 
aktuálně nárok na náhradní postup (určuje šipka na stolku zapisovatelů). 
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Přestupky 

Přestupky jsou způsobené týmem, který má míč v držení. Trestem za přestupek 
je ztráta míče. Rozhodčí zastaví hru a míč je dán k dispozici druhému týmu ke 
vhazování. 

Hráč, který se dotýká míče, se nesmí dotýkat podlahy žádnou částí těla ani 
vozíku mimo čtyři kola a přídatného zařízení proti převrhnutí. Jiný kontakt 
s podlahou je posouzen jako Fyzická výhoda (Physical advantage). 

Hráč mající kontrolu nad míčem musí buď přihrát nebo driblovat nejméně 1 x 
každých deset sekund. Neprovede-li to, jedná se o přestupek 10 sekund dribling 
(Driblle violation). 

Hráč, jehož tým má míč pod kontrolou, nesmí zůstat v brankovišti soupeře déle 
než deset sekund. Pokud je v brankovišti déle, je potrestán za 10 sekund 
v brankovišti (Ten second in the key). 

Tým mající v držení míč na své obranné polovině má dvanáct sekund na to, aby jej 
dostal na útočnou polovinu. Nedosáhne-li toho, jedná se o přestupek 12 sekund 
(12 seconds). 

Tým, který má míč pod kontrolou na útočné polovině, jej nesmí vrátit na obrannou 
polovinu. Dojde-li k tomu, jedná se o přestupek Obranná polovina hřiště (Back 
court). K porušení tohoto pravidla dojde, jestliže hráč tohoto týmu byl poslední, 
kdo se dotkl míče před jeho návratem na obrannou polovinu. V případě, že 
poslední tečoval míč protihráč bude hra pokračovat. 

Hráč nesmí způsobit, že se míč dostane do autu. Poslední hráč, který se dotkl 
míče je zodpovědný za přestupek Míč v autu. Hráč, který má v držení míč nesmí 
opustit hřiště aniž by skóroval. 
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Fauly 

Fauly mohou být způsobené oběma týmy. Existují čtyři typy faulů, a to prosté 
fauly, technické přestupky, úmyslný hrubý faul a diskvalifikující faul. 

Prosté fauly jsou následkem nepovolené akce, jež je následkem opravdové snahy 
hrát hru. Faul spáchaný týmem, který má míč pod kontrolou, se nazývá útočný 
faul a trestem je ztráta míče. Faul spáchaný týmem, který nemá míč pod 
kontrolou, se nazývá obranný faul a trestem je vyloučení na jednu minutu pro 
hráče, který spáchal faul. Hráč, který je vyloučen za prostý faul může opustit 
trestnou lavici, jestliže dá soupeř gól. 

Jestliže je obranný faul spáchán, když je útočník mající pod kontrolou míč 
v pozici, kdy může skórovat, může rozhodčí udělit z penalty gól namísto 
vyloučení. V tomto případě, kdy je již vyloučený jiný hráč nemůže opustit 
trestnou lavici (jako v případě standardního skórování). 

Faul Napadení (Charge) je spáchán, když jeden hráč narazí do protihráče 
obrovskou rychlostí nebo relativní silou ze zakázaného směru, přičemž je riziko 
jeho poranění. 

Hráči není povoleno provádět hrubé nebo výhodné kontakty s protihráči během 
zastavené hry, kdy je míč mrtví. Toto chování je posouzeno jako Kontakt před 
hvizdem (Contact before the whistle). Každý tým dostane během jednoho 
poločasu jedno Varování za kontakt před hvizdem. 

Hráči majícímu v držení míč není povoleno opustit hřiště přes brankovou čáru a 
vrátit se do hřiště, aniž by skóroval. Přestupek Ven a dovnitř (Out and in) obvykle 
nastane, když se hráč dostane jedním kolem přes brankovou čáru a pak se vrátí 
do hřiště. 

Ne více jak tři hráči z bránícího týmu mohou být ve vlastním brankovišti, když 
má míč pod kontrolou protihráč. Za faul Čtyři v brankovišti (Four in the key) je 
potrestán poslední – čtvrtý obránce, který vjel do brankoviště. 

Faul Držení (Hold) je spáchán v případě uchopení nebo držení soupeře za jeho 
tělo či vozík a také v případě pádu na protihráče z jakéhokoliv důvodu. 

Jakýkoliv hráč nesmí úmyslně opustit hřiště proto, aby získal jakoukoliv výhodu. 
Následkem je trest za faul Opuštění hřiště (Leaving the court). Hráč bez míče 
však může opustit hřiště, aby se vyhnul zranění sebe nebo jiných hráčů, nicméně 
návratem do hřiště také nemůže získat žádnou výhodu. 
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Opuštění hřiště (Leaving the court) nastane také v případě, když hráč jehož tým 
nemá míč pod kontrolou opustí hřiště na své brankové čáře nebo hráč jehož tým 
má míč pod kontrolou opustí hřiště na brankové čáře protivníka. 

Dojde-li ke kontaktu se soupeřem, není hráči povoleno v pokračování používání 
síly na zadních kolech přechmatáváním rukou tak, aby dostal soupeře do nelegální 
pozice (aut, brankoviště, branková čára, středová čára). Tímto způsobem také 
nemůže hráč pomáhat spoluhráči k tomu, aby skóroval. Tyto snahy jsou označené 
za Strkání (Push). 

Nedovolené použití rukou (Illegal use of hands) – hráč nesmí používat své ruce 
nebo paže k úmyslnému nebo zvýhodňujícímu kontaktu se soupeřem. 

Hráči není povoleno kontaktovat soupeře v jakémkoliv bodě za osou zadních kol 
tak, aby způsobil otočení vozíku v jakékoliv rovině. V případě, že takto ohrozí 
soupeře bude potrestán za faul Otočení (Spin). 

Žádnému hráči, s výjimkou vhazujícího, není povoleno vstoupit do oblasti o 
poloměru jednoho metru od místa vhazování. Vhazující hráč musí mít volný 
prostor, aby se mohl vrátit zpět do hřiště. Porušení je hodnoceno jako Pravidlo 1 
metru (1 meter). 

Technický přestupek (Technical foul) je následkem administrativní chyby nebo 
porušením akceptovatelného chování slušnosti jak samotnými hráči, tak 
osazenstvem lavičky. Následující aktivity jsou obvykle potrestány technickým 
přestupkem: 

• Používat nezdvořilé nebo urážlivé výrazy vůči ostatním. 
• Zdržovat bezdůvodně hru. 
• Bránit rozehrávači v úplném návratu na hřiště po vhazování. 
• Zdržovat odchod na trestnou lavici po nařízení rozhodčím. 
• Užívat při hře ilegální vozík. 
• Používat neospravedlnitelnou omluvu, aby dosáhl přerušení hry, například 

podáním triviální žádosti o technický oddechový čas. 
• Hrát s vyšším bodovým součtem klasifikace hráčů než je maximálně 

povoleno. 

Trestem za technický přestupek pro obviněného hráče je jedna minuta vyloučení. 
Trestem za technický přestupek, který je udělen osazenstvu lavičky zahrnující i 
trenéra, pomocníky nebo náhradníky je jedna minuta vyloučení, kterou si odsedí 
hráč na hřišti vybraný trenérem týmu. 
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K Úmyslnému hrubému faulu (Flagrant foul) dochází, jestliže je jasné, že 
záměrem hráče při spáchání prostého faulu bylo bezohledné porušení pravidel na 
úkor bezpečnosti nebo zastrašení soupeře – například atakování hráče, který má 
míč v držení před brankovou čáru, kdy není žádná realistická možnost legálního 
kontaktu a zabránění skórování. Hráč je potrestán kromě prostého faulu i za 
dvojnásobný technický přestupek (celkem tři minuty). Je-li trestem za prostý 
faul ztráta míče nebo z penalty gól, pak si hráč odsedí rovnou dvě minuty za 
technický přestupek. 

Hráč, který se dopustil přestupku, jež je nestydatě nesportovní nebo jej spáchal 
s jednoznačným pohrdáním bezpečnosti je vyloučen ze hry za Diskvalifikující 
faul (Disgualifying foul). Následující aktivity mají za následek udělení 
diskvalifikace – rvačka, neustálý hrubý a útočný jazyk, odmítat hrát, pokoušet se 
atakovat hráče, který spadl aj. Osoba, která spáchala diskvalifikující faul musí 
okamžitě bez prodlení opustit hrací plochu a přilehlé prostory. Trenér týmu 
vybere hráče na hřišti, který si odsedí jednu minutu za technický přestupek 
v celé výši – hráči není povolený návrat do hry v případě, že soupeř skóruje. 

 

 

 

 

Tomáš Drábek 
Hlavní rozhodčí ČRSV 
Více informací viz. www.ref.webnode.cz 


