WALLYBALL
stručná pravidla hry

1. Wallyball se hraje na squashovém kurtu rozděleným sítí. Síť protíná kurt uprostřed a její horní okraj je ve výšce 2,45 m pro muže
a 2,24 m pro ženy.
2. Družstvo může mít 2, 3 nebo 4 hráče.
3. Ke hře je předepsána halová obuv se světlou podrážkou.
4. Území pro podání je 0,9m od zadní stěny podávající strany po celé šířce kurtu.
5. Při servisu musí být použito čistého úderu, točení míče není povoleno.
6. Blokování a útočení ze servisu je povoleno při hře 2x2 a 3x3, při hře 4x4 je toto zakázáno.
7. Hráči se na podání postupně střídají (točí).
8. Set vyhrává družstvo, které jako první získá 15 bodů s rozdílem minimálně dvou bodů.
9. Zápas vyhrává družstvo, které vyhrálo 3 sety.
10. Míč je mimo hřiště (out), když se po přechodu sítě nejdříve odrazí od zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě (platí pro
servis i hru).
11. Zahrání míče o zadní stěnu, nebo více stěn po sobě, je povoleno pouze družstvu při hraní na vlastní polovině, tímto způsobem
však není dovoleno odehrát míč na soupeřovu stranu.
12. Při odehrání míče na soupeřovu stranu se míč může odrazit od boční stěny na vlastní nebo soupeřově straně (platí jen pro
hru). Při servisu se míč může odrazit od boční stěny pouze na soupeřově straně.
13. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou když míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče.
14. Při útoku hráč nesmí hrát míč nad sítí na polovině soupeře.
15. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder.
16. Pokud se sítě současně dotknou protihráči (mrtvý míč) je hrán nový míč.
17. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich.
18. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky.
19. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát.
20. Držení, házení, zvedání nebo nošení míče je zakázáno.
21. Je zakázáno jakékoliv šplhání nebo užívání zdí nebo hráčů pro dosažení nad síť.
22. Míč nesmí být zasažen jakoukoliv částí těla pod pasem.
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