
 

 

Veterans a walking fotbal – Jaro 2023 

Sportovně technická komise okresního fotbalového svazu Rychnov 

nad Kněžnou připravila pro jarní sezónu 2023 zkušebně soutěže 

veterans a walking fotbalu.  

Cílem projektu je zapojit dříve narozené fotbalové hráče do 

fotbalových soutěží. Fotbal je sportem na celý život!  
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Družstvo může startovat pouze pod záštitou klubu. Požádejte svůj 

klub o registraci vašeho týmu. 

Klub poskytne družstvu hřiště a dresy. 

Registrovat svá družstva můžete zde 

Registrace je možná do 16.4.2023 

Soutěže budou nalosovány podle přihlášených družstev  

https://www.survio.com/survey/d/V6V4U2B7H5E9Y3L4Q


 

Veterans fotbal 40+ 
 

Základní pravidla: 

■ Hráči narozeni 31.12.1983 a starší 

Počet hráčů: 6 + 1 , opakované střídání v přerušené hře 

Hrací doba: 2 x 30 minut 

Branky: 5 x 2 metry, ofsajd neplatí 

Hřiště: polovina fotbalového hřiště, vyznačení půlky a 

brankového území, brankové území: 9 x 6 metru  

Hra brankáře: nesmí se malá domů, přes půl hřiště bez omezení, 

auty se vhazují 

■ Hraje se zápasově ve všední dny, utkání řídí rozhodčí OFS 

■ Registrace za klub (mohou hrát i hráči z jiných klubů, hráči 

nesmí měnit v průběhu soutěže družstvo), klub zajišťuje dresy 

■ Za družstvo mohou nastupovat pouze registrovaní hráči v IS 

FAČR! 

■ Před začátkem utkání nutno předložit rozhodčímu soupisku 

■ Soutěž v IS FAČR, výsledky doplňuje rozhodčí 

■ Na soutěž navazuje krajské kolo a celostátní kolo 

 

Družstvo může startovat pouze pod záštitou klubu.  

Požádejte svůj klub o registraci vašeho týmu. 

Klub poskytne družstvu hřiště a dresy. 

Registrovat svá družstva můžete zde 

Registrace je možná do 16.4.2023 

Soutěže budou nalosovány podle přihlášených družstev. 

https://www.survio.com/survey/d/V6V4U2B7H5E9Y3L4Q


Veterans fotbal 50+ 
 

Základní pravidla: 

■ Hráči narozeni 31.12.1973 a starší 

Počet hráčů: 4 až 6 + 1 , opakované střídání v přerušené hře 

Hrací doba: 2 x 30 minut (nebo turnajově dle počtu účastníků) 

Branky: 5 x 2 metry, ofsajd neplatí 

Hřiště: čtvrtina fotbalového hřiště (šířka), lze zmenšit s ohledem 

na počet hráčů obou týmů, vyznačení půlky a brankového území 

Hra brankáře: nesmí se malá domů, přes půl hřiště bez omezení, 

auty se vhazují 

Rozhodčí: utkání řídí rozhodčí pořadatelského klubu  

■ Hraje se zápasově v týdnu, nebo turnajově o víkendu 

■ Registrace za klub (mohou hrát i hráči z jiných klubů, hráči 

nesmí měnit v průběhu soutěže družstvo), klub zajišťuje dresy 

■ Za družstvo mohou nastupovat i neregistrovaní hráči v IS FAČR 

(registrace doporučena kvůli pojistce) 

■ Před začátkem utkání nutno předložit rozhodčímu soupisku 

■ Soutěž v IS FAČR, výsledky doplňuje STK 

 

Družstvo může startovat pouze pod záštitou klubu.  

Požádejte svůj klub o registraci vašeho týmu. 

Klub poskytne družstvu hřiště a dresy. 

Registrovat svá družstva můžete zde 

Registrace je možná do 16.4.2023 

Soutěže budou nalosovány podle přihlášených družstev. 

  

https://www.survio.com/survey/d/V6V4U2B7H5E9Y3L4Q


Walking fotbal 60+ 
 

Základní pravidla: 

■ Hráči narozeni 31.12.1963 a starší 

Počet hráčů: 4 až 6 + 1, opakované střídání v průběhu hry 

Hrací doba: 2 x 20 minut (nebo turnajově dle počtu účastníků) 

Neběhá se 

Branky: 5 x 2 metry, ofsajd neplatí 

Hřiště: čtvrtina fotbalového hřiště (šířka), lze zmenšit s ohledem 

na počet hráčů obou týmů, vyznačení půlky a brankového území  

Hra brankáře: nesmí se malá domů, přes půl hřiště bez omezení, 

auty se vhazují/rozehrávají z místa 

Rozhodčí: utkání řídí rozhodčí pořadatelského klubu 

■ Hraje se zápasově v týdnu, nebo turnajově o víkendu (dle 

dohody) 

■ Registrace za klub (mohou hrát i hráči z jiných klubů, hráči 

nesmí měnit v průběhu soutěže družstvo), klub zajišťuje dresy 

■ Za družstvo mohou nastupovat i neregistrovaní hráči v IS FAČR 

(registrace doporučena kvůli pojistce) 

■ Před začátkem soutěže nutno odevzdat soupisku 

■ Soutěž v IS FAČR, výsledky doplňuje STK 

 

Družstvo může startovat pouze pod záštitou klubu.  

Požádejte svůj klub o registraci vašeho týmu. 

Klub poskytne družstvu hřiště a dresy. 

Registrovat svá družstva můžete zde 

Registrace je možná do 16.4.2023 

Soutěže budou nalosovány podle přihlášených družstev. 

https://www.survio.com/survey/d/V6V4U2B7H5E9Y3L4Q


Senior walking fotbal 65+ 
 

Základní pravidla: 

■ Hráči narozeni 31.12.1958 a starší 

Počet hráčů: 3 + 0, opakované střídání v průběhu hry 

Hrací doba: 2 x 10 minut (turnajově dle počtu účastníků) 

Neběhá se 

Branky: minibranky 1,8 x 1,2 metry, ofsajd neplatí 

Hřiště: 20 x 15 metru, vyznačení půlky a brankového území  

Rozhodčí: hraje se bez rozhodčích 

■ Hraje se turnajově o víkendu  

■ Registrace za klub (mohou hrát i hráči z jiných klubů, hráči 

nesmí měnit v průběhu soutěže družstvo), klub zajišťuje dresy 

■ Za družstvo mohou nastupovat i neregistrovaní hráči v IS FAČR 

(registrace doporučena kvůli pojistce) 

■ Před začátkem soutěže nutno odevzdat soupisku 

■ Soutěž v IS FAČR, výsledky doplňuje STK 

 

Družstvo může startovat pouze pod záštitou klubu.  

Požádejte svůj klub o registraci vašeho týmu. 

Klub poskytne družstvu hřiště a dresy. 

Registrovat svá družstva můžete zde 

Registrace je možná do 16.4.2023 

Soutěže budou nalosovány podle přihlášených družstev. 

 

https://www.survio.com/survey/d/V6V4U2B7H5E9Y3L4Q

