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RINGET

Co to nesou dneska kluci na sch zku? To si budeme hrát s klacky na šermí e? Vedoucí nám slibovali, 
že se nau íme ringet, ale co si pod tím mám p edstavit? Zní to klidn  jako st edov ký tanec, jídlo, po íta ová hra a prý 
k tomu pot ebujeme asi tak metrové hole.

Motivace:

Gumový kroužek (nap . i z kole ka od ko árku). D ev né hole cca 1 m dlouhé.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

H išt  a vybavení

Hrací plochou je celá plocha t locvi ny nebo haly. Pokud se vám bude zdát plocha velká, je možné ur it postranní 
áry shodné s postranními arami na házenou i košíkovou. Brankami jsou nej ast ji t locvi ná ná adí „kozy, kon “ 
i na výšku postavené švédské bedny. Lze použít i branek lakrosových i hokejbalových. Je-li hrací plocha omezená, 

stavíme branky do st edu kratších ar, pokud se hraje na celou t locvi nu, stojí branky až u st n. Okolo každé branky 
je obdélníkové brankovišt , jehož délka je o 20 cm na každé stran  delší než branka, a jeho ší e je 1,5 m. Ke h e je 
t eba gumový kroužek, jehož vnit ní otvor je asi 12 cm, nejlépe se hodí vy azená gumová kole ka od ko árku. Hrá i 
pohán jí kole ko d ev nými holemi cca 1 m dlouhými, které mohou být na herním konci opat eny gumovým krytem 
(prevence proti zran ní).

Hrá i a doba hry

Podle velikosti t locvi ny hrají týmy o t ech až šesti hrá ích. Na velkých házenká ských h ištích hrají branká , dva 
obránci a t i úto níci, na malých jeden obránce a dva úto níci, bez branká e. Rozd lení hrá  do jednotlivých rolí je 
d ležité, nebo  platí že:
a) do brankovišt  m že pouze branká  bránícího týmu;
b) branká i a obránci nesm jí dát gól soupe i;
c branká  nesmí za p licí áru do soupe ovy obranné poloviny.

Utkání se hrají na as, p i emž strany se m ní v p edem dohodnutém polo ase. Lze však také hrát s n kolika zm nami 
stran (po každé brance) do ur itého, p edem dohodnutého, po tu branek.

Pot eby:

Ú elem hry je dát gól tím zp sobem, že je kroužek dopraven do soupe ovy brány. K posouvání 
kroužku a st elb  se používá výhradn  holí (dotyk kroužku kteroukoliv ástí t la se trestá p edáním kroužku soupe i), 
a to zasunutím jejího konce do vnit ního otvoru kroužku a pak jeho vedením i p ihráváním holí po podlaze. P itom 
je zakázáno:
a) jakákoliv hra na t lo
b) „zvedání kroužku“ od podlahy p i p ihrávkách, zvedat je dovoleno pouze p i st elb  na branku
c) p etahovat se o kroužek; Pokud se uvnit  kroužku sejde více holí (respektive jejich konc ) a hra tím trpí, p íp. se 

zastaví (p etahování na míst ), m že rozhod í hru p erušit. Další hru navazuje rozhozem rozhod í, po jednom 
zástupci týmu p i n m stojí (v metrové vzdálenosti) zády k sob , hole op eny p ed sebou o podlahu, rozhod í 
se postaví mezi n  a pustí kroužek na zem za jejich zády, zvukem kroužku dopadajícího na podlahu je hra znovu 
zahájena a ten ze soupe , který kroužek získá, pokra uje ve h e

d) hrát v brankovišti (mimo domácího branká e) a porušit rozd lení do jednotlivých herních rolí (nest ílet obránce 
apod.).

Použitá literatura: www.online-hry.name/sportovni.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání a P átelství.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, sociální a personální.

Rozvoj pohybových dovedností a koordinace pohybu, vytrvalosti. Podpora týmové spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

10 minut

as realizace

2 x 10 minut

Prostor

h išt , t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2x6 

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

P ed hrou si musíme zajistit vybavení pro hrá e ke h e. Lékárni ku. Dodržovat pitný režim.Pozor na:

Pozor u d tí projevujících se agresivn ji, aby v zápalu boje nezapomínaly 
na umírn nost kontakt .

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podob , nechat d ti, aby samy hru vysv tlily ostatním, 
tak se nejlépe p esv d íme o tom, že d ti pravidla chápou. Platí zejména pro d ti s poruchou pozornosti, nebo  p i 
dlouhém vysv tlování mohou p estat vnímat naše sd lení, nevyslechnou vše.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


