P r a v i d l a Frisbee-varianta Zlaté trenky

Frisbee-varianta  BOH je kolektivní sport, v němž vítězí tým, který má na konci hrací doby vyšší počet bodů. Hrají proti sobě dva týmy o 5 (min. 2 dívky) hráčích. Bod padne, když hráč nahraje disk svému spoluhráči, který jej chytí po průletu brankou, na kterou tým útočí. Disk se smí pohybovat pouze nahráváním od hráče k hráči. Hráč s diskem nesmí běhat. Zatímco tým s diskem se snaží postupovat směrem k brance, na kterou útočí, druhý tým se snaží zastavit tento postup a získat disk tak, že vynutí ztrátu disku. Ke ztrátě disku dochází vždy, když je nahrávka neukončená- zachycená nebo sražená spoluhráčem, dotkne se země. Není povolen fyzický kontakt mezi hráči ani přetahování o disk.  

Spirit-of-the-Game
Frisbee-varianta  BOH je od samého počátku postaven na sportovním duchu, který klade odpovědnost za fair play na samotné hráče. Vysoce soutěživá hra je vítána, nikdy však ne za cenu ztráty vzájemné ohleduplnosti mezi hráči, porušování dohodnutých pravidel a vytracení prosté radosti ze hry. Účelem pravidel je poskytnout návod, jak hru hrát. Předpokládá se, že žádný hráč neporuší pravidla úmyslně. 


1.	Hřiště 
Rozměry 
Libovolné (doporučeno 60x40m)
	Povrch 

Hřiště může mít jakýkoliv povrch, nízký trávník je nejvhodnější. Povrch však musí být zcela rovný, bez překážek a děr a musí být rozumně bezpečný pro hru.
	Branky 

Prostor mezi dvěmi body vyznačenými na zemi, nekonečně vysoké. 
Vybavení 
Disk 
Je možné používat jakýkoliv disk, který schválí oba kapitáni. Nemohou-li se kapitáni dohodnout, použije se disk určený jako oficiální disk pro daný turnaj. 
	Ochranné oblečení 

Hráči smějí používat jakékoli ochranné oblečení za předpokladu, že to neohrožuje bezpečnosti kteréhokoliv jiného hráče.
	Dresy 

Hráči každého družstva musejí mít na sobě dres nebo jiný oděv, který je odlišuje od soupeře.
	Kopačky 

Kopačky jsou zakázánypovoleny; hráči však nesmějí používat takové kopačky, které mají na povrchu kov.
Pravidla hry 
Úpravy pravidel 
Každé z následujících pravidel může být v případě vzájemné dohody obou kapitánů upraveno, schválí-li to hlavní rozhodčí.
	Délka hry 

2 x 7 minut s bez přestávky pětiminutovou přestávkou.
	Time-outy 

Time-out při zranění
 Time-out při zranění může být vyhlášen kterýmkoli hráčem.
Disk byl ve hře 
 Byl-li disk ve hře v okamžiku, kdy došlo ke zranění, a je vyhlášen time-out, hra pokračuje až do chvíle, kdy některý hráč získá disk.
Pokračování ve hře 
 Na začátku hry po time-outu pro zranění rozehrává ten hráč, který jej měl ve chvíli, kdy byl vyhlášen time-out,  z místa, kde byl disk ve chvíli zastavení hry. Všichni ostatní hráči musí zaujmout to postavení, ve kterém byli ve chvíli zastavení hry. Není povoleno, aby po time-outu pro zranění hráči zaujali libovolné postavení. 
	Střídání 
Libovolně dle potřeby. Hráč odcházející ze hřiště musí odběhnout do prostoru střídačky. Poté vybíhá čerstvý hráč na hřiště. Musí být neustále dodržen poměr muži /ženy  maximálně 3:1
	Započetí a znovuzapočetí hry 

Kapitán
 Před začátkem utkání určí každý tým svého kapitána, který jej bude zastupovat v případě neshod.
Určení strany/disku 
 Před začátkem utkání- oba kapitáni si střihnou (kámen-nůžky-papír). Vítěz si vybere stranu nebo disk.
Začátek druhého poločasu 
 Mění se strany. Disk vyhazuje (rozehrává) družstvo, které mělo disk v držení na konci prvního poločasu z  poloviny hřiště. 
Výhoz (rozehrávka)
 Každý poločas a po každé brance se začíná výhozem.
Po každém brance 
Tým, který dostal branku vyhazuje z brankové čáry.
Postavení před výhozem
·	Vyhazující tým: Hráči týmu, který má výhoz, zůstávají až do chvíle výhozu uvnitř vlastní poloviny hřiště. Zde se mohou volně pohybovat.
·	Druhý tým: Hráči tohoto týmu musí až do chvíle signálu zůstat stát na své polovině hřiště.
·	Signál: Výhoz se provede až poté, co rozhodčí dá signál k zahájení. 
·	Začátek hry:  Jakmile vyhazující hráč vypustí disk z ruky, všichni hráči se smějí pohybovat libovolným směrem.
·	Žádný hráč druhého týmu se nesmí dotknout letícího disku během výhozu před tím, než se jej dotkne hráč  týmu provádějího výhoz (nesmí přerušit první nahrávku) .
·	Dopad disku na zem bez dotyku hráče : Pokud nechají hráči týmu provádějícího  výhoz dopadnout disk na zem, a ten dopadne ve hřišti, rozehrávají hráči druhého týmu z místa, kde se disk zastavil.
	Přerušení hry 

Kdykoli je hra přerušena (kromě přerušení po bodu a na konci hrací periody), všichni hráči se musejí co nejrychleji zastavit tak, aby vzájemné postavení jednotlivých hráčů v okamžiku přerušení bylo co nejvěrnější. Hráči zůstanou na svých místech až do znovuzapočetí hry. 
Branka 
Definice branky 
Branka padne v okamžiku, kdy je disk zachycen hráčem z útočícího týmu v prostoru za brankou, aniž by vzápětí došlo ke ztrátě disku (dotek se zemí)-hráč by tedy měl být  po zachycení disku schopen nahrát spoluhráči
Aby byla branka platná
·	Celý disk musí prolétnout mezi dvěmi brankovými kolmicemi do prostoru za bránou
·	Disk musí jít z nahrávky-tzn. hod provedený brankou vzápětí po zvednutí disku ze země není brankou, je potřeba rozehrát.
·	Nahrávka brankový prostorem z prostoru za brankou do hřiště je povolena, ale  nepočítá se jako branka.
	Rozehrávka po pádu disku 

Pokud disk  spadne na zem, rozehrává se z místa, kde se disk zastavil. Tým, jehož hráč se dotkl disku před dopadem jako poslední (i při nastřelení) ztrácí disk a rozehrává kterýkoli hráč druhého týmu. 
	Házející hráč 

Házejícím hráčem
 je hráč, který rozehrává po výhozu, dostane přihrávku od vlastního spoluhráče, zachytí přihrávku soupeře, při Změně držení disku nebo zvedne disk po ze země. Jakmile je  disk na zemi, může jej zvednout kterýkoli hráč nyní útočícího týmu a tím se stane házejícím hráčem. Házejícím hráčem se stává v okamžiku, kdy zvedne disk. 
Pivotování
 Hráč může pivotovat kolem pivotové nohy v libovolném směru. Jakmile se však k němu postaví obránce v povolené vzdálenosti, nesmí pivotovat do něj. Házející hráč může hodit kterýmkoli směrem a jakýmkoli způsobem.
Upuštěný disk
 Házející hráč disk bez toho, že by byl faulován obráncem, jedná se o nedokončenou přihrávku.
	Obránce házejícího hráče 
Bránění  
·	Obránce nesmí obstoupit pivotovou nohu házejícího.
·	Horní polovina těla obránce musí být  vzdálena alespoň 1 m (cca natažená paže) od horní poloviny těla stojícího házejícího. Během pivotování by neměla vzdálenost obránce být menší než průměr disku. Je věcí vzájemného respektu mezi hráči, aby se vždy drželi v dostatečné vzdálenosti.
·	Obránce nesmí pažemi bránit házejícímu hráči v pivotování.
·	Obránce si může zvoláním “Místo” a natažením paže před sebe (nestrkat do protihráče!) vyžádat (a vymezit) dodržení předepsaného prostoru. Po dobu této činnosti hra stojí. 
Počítání
 Na rozehrání disku má hráč 5 sekund, které počítá nahlas bránící hráč. Neodhodí-li házející disk do konce počítání, dochází ke Změně držení disku (disk získává druhá strana). 
	Chytající hráč 
Držení disku
Chytající hráč má disk v držení ve chvíli, kdy má trvalý kontakt s netočícím se diskem, který má pod kontrolou. 
Postrčení disku 
 Postrčení disku za účelem získání kontroly nad diskem a chycení disku je povoleno. Není povolené úmyslné popostrčení disku a posléze chycení tím samým hráčem za účelem prodloužení letu.  Je to považováno za kroky.
Kroky
Je-li hráč v pohybu ve chvíli, kdy chytá disk, smí udělat nejmenší možný počet kroků nutný k zastavení a ustavení pivotové nohy. Hráč, který chytí disk v běhu nebo ve výskoku smí pokračovat v běhu a odhodit disk, pokud tak učiní před tím, než se potřetí dotkne země a nezmění mezitím směr či nezvýší rychlost běhu. Porušení pravidel této kapitoly se považuje za kroky.
 Současné chycení disku více hráči 
 Chytí-li disk současně obránce i útočník, rozhodne kámen-nůžky-papír.
Rozhodování 
Není-li jasné, byl-li disk chycen před nebo po kontaktu se zemí ( tráva je považována za zem), rozhodnout by měl hráč, který měl na situaci nejlepší výhled. 
	Fauly 
Definice
Faul je důsledkem fyzického kontaktu mezi soupeři. Faul může zahlásit rozhodčí nebo faulovaný hráč a musí tak učinit nahlas a ihned po faulu.
Odpovědnost 
 Za faul zodpovědným hráčem je ten, který způsobil kontakt.
Fauly při házení 
Faul při házení nastane, když dojde k fyzickému kontaktu mezi házejícím a jeho obráncem před vypuštěním disku. Kontakt mezi hráči po odhození disku není faulem, ačkoliv by se mu měli hráči vyhýbat.
·	Fauluje-li házející nebo jeho obránce, hra se zastaví a disk se vrátí zpět házejícímu. 
·	Je-li házející faulován během přihrávání a nahrávka je dokončená, faul se automaticky ignoruje a hra pokračuje bez přerušení.
·	Je-li během přihrávání faulován obránce házejícího a přihrávka není dokončená, hra pokračuje bez přerušení. Je-li přihrávka dokončená, disk se vrací zpět házejícímu a pokračuje se od čísla, kde došlo k přerušení hry.
Fauly při chytání
 Faul při chytání nastane, když dojde k fyzickému kontaktu mezi hráči v okamžiku pokusu o chycení, zachycení nebo sražení disku. Během nebo po pokusu o toto často není možné vyhnout se jistému náhodnému kontaktu mezi hráči. To by nemělo být důvodem pro hlášení faulu.
·	Ovlivnění : Dostane-li se hráč do kontaktu se soupeřem před příletem disku a tím ovlivní soupeřův pokus chytit disk, pak fauloval.
·	Pokusí-li se hráč hrát na disk a tím se dostane do kontaktu se stojícím hráčem, ať už před nebo po příletu disku, pak fauloval.
·	Faul vytlačením : Je-li chytající hráč v okamžiku chycení disku ve vzduchu a před dopadem na zem se střetne s obráncem a následkem tohoto kontaktu se hráč s diskem disk upustí, je to faul
·	Není-li faul při chytání zpochybněn, získává disk faulovaný hráč na místě přerušení hry. 
Agresivní chování 
 Nebezpečené chování nebo lhostejnost k bezpečnosti spoluhráčů a protihráčů je faul.
Postavení hráčů 
 Po nahlášení faulu zůstanou všichni hráči na místech, na kterých se nacházeli ve chvíli faulu až do chvíle, kdy se pokračuje ve hře.
	Postavení 
Právo na postavení 
Každý hráč s výjimkou házejícího se smí postavit na kterékoli místo na hřišti, které není obsazeno jiným hráčem, jestliže se při zaujímání tohoto místa nedostane do styku s jiným hráčem.
Vyhýbání se kontaktu 
 Všichni hráči se musí snažit vyhýbat se osobnímu kontaktu s jinými hráči. Hrubý kontakt se soupeřem znamená nežádoucí ohrožení a jakožto faul musí být co nejpřísněji omezen.
Princip vertikality
 Všichni hráči mají právo na prostor nad sebou. Tím tedy nemůže žádný hráč zabránit soupeři v chycení disku tím, že drží své paže nad soupeřem. Drží-li takto své paže a dojde tak ke kontaktu, může postižený hráč nahlásit faul.
Hra na disk
 Kdykoli je disk ve vzduchu, všichni hráči musí hrát na disk s respektem k bezpečí jiných hráčů.
Práva hráčů ve vzduchu 
 Hráč, který vyskočil do vzduchu, má právo dopadnout zpět na stejné místo, aniž by mu v tom bránili soupeři. Může také dopadnout na jiné místo, nebylo-li toto místo již obsazené v okamžiku, kdy vyskočil, a nebyla-li spojnice mezi místem, kde vyskočil a místem, kde přistál, již obsazená jiným hráčem v okamžiku, kdy vyskočil.
	Přestupky 
Kroky 
 Jakýkoli pohyb hráče s diskem, který je v rozporu s danými pravidly jsou kroky  a není tudíž povolen.
·	Po celou dobu musí házející udržovat celou nohou nebo částí pivotové nohy kontakt s jedním a tím samým místem na zemi. Jakmile ztratí kontakt s tímto místem, udělal kroky.
·	Jakmile hráč , který chytil disk, udělá více kroků než je nutné k zastavení, udělal kroky.
·	Pokud hráč , který chytil disk v běhu, odhodí disk poté, co se třikrát dotkl země a úplně se nezastavil, udělal kroky.
Vyrážení 
Žádný obránce se nesmí dotknout disku, který drží házející nebo hráč, který disk chytil. Učiní-li tak a způsobí, že tento disk upustí:
·	Hráč s diskem může sebrat disk a rozehrát z místa, kde disk sebral.
·	Bylo-li již počítáno , vrací se při vyrážení počítání na nulu.
Zastavení hry 
Obecně 
Kdykoli dojde k porušení pravidel nebo k time-outu, hra se zastaví a disk se rozehrává na místě, kde byl disk naposledy před zastavením hry, pokud pravidla neurčují jinak.
Pravidlo o pokračování ve hře
·	Je-li hlášen faul, přestupek nebo faul ve chvíli, kdy je disk ve vzduchu, hra pokračuje až do chvíle, kdy disk získá jedna nebo druhá strana.
·	Získá-li z přihrávky hozené před nebo během hlášení události disk ten tým, v jehož prospěch by byla hlášená událost rozhodnuta, hra pokračuje bez přerušení. 
Spory 
 Kdykoli není možné dohodnout se o hlášené události, disk se vrátí k poslednímu házejícímu před hlášenou událostí. 
Oboustranné fauly 
V případě oboustranného faulu při chytání se disk vrátí k poslednímu házejícímu hráči na místo, kde byl ve chvíli své nahrávky.
	Etika 
·	Dojde-li k faulu , který není hlášen, měl by faulující hráč sám oznámit svůj faul.
·	Oba týmy by se měly snažit minimalizovat čas mezi skórováním a následným výhozem.
·	Dojde-li ke sporu nebo zmatené situaci na hřišti, hra by se měla zastavit a posléze pokračovat po vyřešení situace
·	V zápasech mimo rámec turnajů, kdy se nováček dopustí přestupku proti pravidlům, by se měla hra zastavit a tomuto hráči by měly být jeho přestupky i pravidla vysvětleny.


