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• HRACÍ PLOCHA
- hraje se na polovině standardního fotbalového hřiště a je zmenšeno o 2 m od stávajících pevných branek.
- označení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a
půlku hřiště.
- pokutové území je vymezeno 12 m od brankové čáry směrem do hřiště a 12 m od brankových
tyčí (viz. obrázek).
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• MÍČ
- hraje se s míčem o velikosti č. 5
• BRANKY
- rozměry 5 x 2 m musí být ukotveny proti samovolnému spadnutí ( zodpovídá pořadatel utkání)
• STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ
- opakované střídání jen v přerušené hře a hráči opouští hřiště na straně střídaček, kde je lavička. Střídání
nemusí být oznámeno rozhodčímu. Za správné střídání a počet hráčů na hřišti zodpovídá vedoucí mužstva a
trenér.
• POČET HRÁČŮ
- hraje 7 hráčů v poli a brankář
• HRACÍ DOBA
- 2 x 35´ s 15´ přestávkou
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• HRA BRANKÁŘE
- brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope
nepřímý volný kop z hranice pokutového území.
- brankář chytá v pokutovém území.
- při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehráním nohou nesmí překopnout půlku hřiště
bez dotyku země či hráče na vlastní polovině. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány
z pokutového území je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště.
- stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře,
rozhodčí však může uplatnit pravidlo výhody ve hře soupeři.
- nahraje-li brankář míč hráči ve vlastním pokutovém území, smí být soupeřem napadán v pokutovém
území až po prvním doteku s míčem.
- soupeř při rozehře od brány nemůže stát v pokutovém území.
- brankář musí při jakémkoliv chycení míče rukou dát do 6 sekund míč na zem nebo rozehrát, v případě
porušení pravidla následuje nepřímý volný kop z hranice pokutového území
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STANDARDNÍ SITUACE
• AUTY:
- provádí vhození míče rukou. Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 1,5 m od vhazujícího hráče.
• POKUTOVÝ KOP :
- zahrává se ze vzdálenosti 8 metrů od branky.
• ROHOVÉ KOPY :
- zahrávají se klasicky ne krátký od rohového praporku/mety, což je průsečík brankové a pomezní čáry.
- při provádění volných a rohov. kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa rozehrání.
• OFSAJD :
- za metou (tyčí) platí pravidlo o ofsajdu po celé šířce hrací plochy od pomezní po pomezní čáru (viz náčrt)
• MALÁ DOMŮ :
- není umožněno, platí tzv. ,,brankář nesmí hrát rukou či rukama“. Při porušení se kope nepřímý volný kop
z hranice pokutového území.
- KOP OD BRANKY :
- míč je umístěn 5-8 m od brankové čáry. Rozehrává-li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout
přes půli hřiště

Okresní soutěž žáků M 7+1

Pravidla OFS Uherské Hradiště

ROZHODČÍ, PŘESTUPEK HRÁČŮ, DIVÁCI
- v případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího ,
který odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
- v případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče v utkání vyloučit . Daný
tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.
- diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky

Poznámka :
- před zahájením utkání zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčího a trenérů na které se sjednotí ke hře brankáře
a případně k hrací době.

