
 

 

Pravidla pro ZHL OFS RK 2022-2023  předpřípravek (3 + 0) 

Hala ZŠ Voděrady 

 

Startují: hráči narození po 1.1.2016 a mladší /dívky po 1.1.2014 a mladší 

Termín a místo konání: 14.1.2022 hala ZŠ Voděrady 
 

Pořadatel: Okresní fotbalový svaz Rychnov nad Kněžnou 

Za bezinfekčnost všech hráčů zodpovídá vedoucí mužstva! Členové realizačních týmů jednotlivých 

týmů jsou odpovědni za chování svých hráčů během celého turnaje !!! 

Soupiska: Před zahájením turnaje odevzdají vedoucí jednotlivých mužstev řádně vyplněnou soupisku 

s uvedením jména a příjmení. Dále na soupisce bude uvedeno u každého hráče číslo dresu, s kterým 

hráč absolvuje celý turnaj. Maximální počet hráčů na soupisce je 14.  

V turnajích mohou startovat i dívky o rok starší. 

Branky: 1,2 x 1,8 metrů 

Míč: velikost č.3  

Hrací doba:- 1 x 14 min 

Hřiště – hrací plocha /HP/ a další nařízení: 

- umístění hrací plochy – 2 minihřišťě na palubovce haly 

- velikost hrací plochy –  je vyznačena metami 

- pokutové území (PÚ) – přes celou šířku HP 

- hloubka PÚ – 4 metry od brankové čáry do hloubky HP – dát z každé strany metu 

- pokutový kop (PK) – se zahrává z poloviny hřiště kopem do stojícího míče 

- rohový kop – 4 metry od vnější strany brankových tyčí 

- pravidlo ofsajdu neplatí 

- hraje se bez brankaře, rukou v PÚ nesmí hrát žádný hráč, v opačném případě se zahrává PK 

- všechny kopy jsou přímé, branky z PVK může být dosaženo jen v případě, jeli míč rozehráván na 

útočné polovině rozehrávajícího mužstva 

- branky může družstvo dosáhnout jen v případě, je-li míčem zahráno na branku na útočné 

polovině hřiště 

- rozehrání míče z autu je možno provést vhazováním (doporučené) nebo vyvezením (vyvedením 

míče) z autu – branka z autu neplatí, branka z takto navázané hry platí jen v případě, že po 

vyjetí/vyvedení míče z autu bude míč rozehrán na spoluhráče 

- při zahrávání volného přímého kopu (VPK) musí být bránící hráč minimálně 2 metry od volně 

stojícího míče 

- hraje se bez ROZHODČÍCH, na každé straně hřiště je trenér, který dohlíží nad dodržováním pravidel 

na své straně hřiště. 

 



 

 

Střídání: opakované v přerušené i nepřerušené hře, vstup hráče na HP jen v prostoru střídaček – 

střídaný hráč musí nejprve opustit HP, teprve poté může nastoupit hráč střídající, minimální počet 

hráčů jednoho družstva je 3. 

Dresy: v případě shodnosti barvy dresů dvou mužstev je povinen pořadatel turnaje/utkání zajistit 

rozlišovací dresy, každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje 

O pořadí rozhoduje: 

1. počet získaných bodů 

2. výsledek vzájemného utkání 

3. větší počet vstřelených branek 

4. brankový rozdíl 

5. pokutové kopy do rozhodnutí /základní série – 3 PK/ 

Výstroj hráčů: 

- dres, trenky, stulpny, sálová obuv se světlou hladkou podrážkou 

- chrániče holenní jsou povinné !!! 

 

 

 

 

PŘEDSEDA KOMISE MLÁDEŽE 

SLEZÁK MIROSLAV 


