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Pravidla jsou upravena tak, aby dovolila co nejvíce dětem hrát, a nikoliv 

jen být na střídačce. Trenéři se mohou domlouvat na využití více hřišť, ať 

již budou započítávána do výsledku utkání či ne, mají stejnou důležitost! 

V mladších a starších přípravkách nemusí být delegován rozhodčí sva- 

zem a utkání mohou řídit trenéři či oddíloví rozhodčí, jak je popsáno v pra- 

vidlech. V tomto případě se musí naučit vyplnit elektronický zápis. 

 

Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro 
mladší přípravku U8-U9 
Hráči: 4+1:4+1 

Hřiště: 24-27 m × 35-38 m 

Branky:  2 × 5 m (opatřené sítěmi) 

Čas: 4 × 15 minut (3-5 minut přestávka) 

Míč: č. 3 

„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný 

spoluhráčem 

Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól 

může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí. 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí 

vyhodit míč rukou, první přihrávka v PÚ (pokutovém území) je volná. 

Střídání hráčů opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku 

do souboje ve skrumáži„na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. 

 

Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro starší 
přípravku U10-U11 
Hráči: 5+1:5+1 

Hřiště: 24-27 m × 40-45 m 

Branky:  2 m × 5 m (opatřené sítěmi) 

Čas: 4 × 17 minut (3-5 minut přestávka) 

Míč: 4, po dohodě může být i 3. 

„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč při- 

hraný spoluhráčem 

Vhazování rukama 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí„vyvážet“ míč, pokud 

se trenéři nedomluví jinak. První přihrávka v PÚ je volná. 

Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku 

do souboje ve skrumáži„na teč“ , ale rozehrány cíleně spoluhráči. 





 

Základní organizační ustanovení hry pro mladší žáky 
U12-U13 
Hráči: 7+1:7+1 

Hřiště: 43-50 m × 50-70 m 

Branka 2 × 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 × 2,44 m po domluvě, viz 

níže 

Čas: 3 × 30-35 minut(5 min. přestávka) v soutěžích SpSM při minimálně 14 

hráčích do hry 

2 × 30-35 min. při souběžné hře na dvou hřištích, nebo při hře na jed- 

nom hřišti při 11 hráčích 

Míč: č. 4 

„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč při- 

hraný spoluhráčem 

Vhazování rukama 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář nesmí „vyvážet“ míč. 

První přihrávka v PÚ je volná. 

Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do 

souboje ve skrumáži„na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. 

 
U SpSM v případě hry na dvou hřištích v jednom ročníku smí hráč ode- 

hrát v jednom dni maximálně 4 třetiny, tedy celý zápas za mladší, a již 

jen jednu třetinu za starší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
Základní pravidla a organizační ustanovení hry 
Hráči: 4+1:4+1 

Hřiště: 24-27 m × 35-38 m 

Branky:  2 × 5 m (opatřené sítěmi) 

Čas: 4 × 15 minut (3-5 minut přestávka) 

Míč: č. 3 

„Malá domů“ je povolena, brankář smí chytit do rukou míč přihraný 

spoluhráčem. 

Vhazování rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól 

může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí. 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, smí 

vyhodit míč rukou, první přihrávka v PÚ je volná. 

Střídání hráčů opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku 

do souboje ve skrumáži„na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. 

Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech 
 

Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů 
1. Dle rozpisu soutěže se hraje se 4 hráči v poli a brankářem, buď na jed- 

nom „minihřišti“, nebo souběžně na dvou „minihřištích“. Tým, který 

nemůže přijet na utkání s dostatečným minimálním počtem hráčů (5 

- 1 hřiště, 10 - 2 hřiště) může přesto utkání hrát na více „minihřištích“, 

pokud je možnost zapůjčení hráče soupeře. To je třeba domluvit se 

soupeřem, viz níže. Pokud jsou 2 „minihřiště“, pak se minitýmy přesu- 

nují po jednotlivých čtvrtinách tak, aby se soupeřící minitýmy pros- 

třídaly. Prostřídání minitýmů není třeba, pokud se trenéři dohodnou. 

Rozhodčí tuto dohodu musí akceptovat. 

2. Klesne-li počet hráčů týmu na 4 hráče (3+1), na jednom či obou „mi- 

nihřištích“, lze v utkání pokračovat s menším počtem hráčů. Pro vyrov- 

Pravidla hry 4+1 
pro mladší přípravky, U8-U9 

 
Motto: 

Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. 



 

nání sil a zachování standardních podmínek je možné si zapůjčit hráče 

soupeře (max. 1 při hře na jedné hrací ploše a 2 při hře na dvou hracích 

plochách). Pokud by klesl počet na 3 hráče (2+1) a nebude možná do- 

mluva doplnění na počet 4 hráčů, bude hra na hřišti, kde počet hráčů 

klesl pod 4 ukončena, nechtějí-li trenéři a děti obou minitýmů v tako- 

vém počtu hrát.  Zapůjčení nemusí být uvedeno v poznámce zápisu 

o utkání. 

3. Hráč může být dočasně vyloučen na 2 min., či do konce čtvrtiny dle 

míry provinění. Jeho místo smí zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán 

ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Pokud by vyloučením klesl 

počet hráčů pod předepsaný stav, je možné hrát dočasně o jednoho 

hráče méně. Klesne-li v důsledku vyloučení počet hráčů na 3, postupu- 

je se podle bodu 2 (možnost půjčení hráče soupeřova mužstva). Pokud 

toto řešení není soupeřem akceptováno a počet hráčů na hřišti klesne 

na 3 a trenéři se nedomluví na odpuštění trestu, hra na daném minihři- 

šti bude ukončena s kontumačním výsledkem 3:0. 

 
 

Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění„minihřišť“, 
rotace minitýmů 
1. „Minihřiště“ jsou rozměru 24-27 m × 35-38 m (viz obrázek níže). „Mi- 

nihřiště“ je vymezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné 

barvy, nebo pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vyme- 

zujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme s rozestupem cca 4 m, aby 

hráčům dostatečně ukazovaly hranici hřiště. Posunuté mety jsou prů- 

běžně opravovány určenými osobami, kromě hráčů. 

2. PÚ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových 

čar„minihřišť“, přes celou šířku„minihřiště“ a těsně za postranními čára- 

mi, barevně odlišenými metami, nebo i praporky ve vzdálenosti 0,5-1 m 

od čáry „minihřiště“.  PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako 

na„velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o rozměru 5,5 × 16 m. 

Doporučení pro rozhodčí: mírné překročení (cca do 1 metru) PÚ při 

hraní  rukou  brankáře  je  třeba  tolerovat,  protože  hranice  není  vidět 

přesně. 

 

 

 

 

 

 



 

ROZMĚRY MINIHŘIŠTĚ PRO KATEGORII 
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Výjimka:   Utkání mladších přípravek 4 + 1 je povoleno hrát I na minihřištích 

vybudovaných v projektu FAČR/UEFA “Grassroots minihřiště”. 
 

Pravidlo III: Velikost a počet branek 
1. Branky jsou v rozměru 2 m × 5 m, opatřené sítěmi. Není nezbytně nutné 

mít stejně vypadající branky na obou„minihřištích“. 

2. Branky je potřeba zajistit proti samovolnému převrácení. 

3. Na brankách je nepřípustná reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, 

sázkové společnosti a erotiku a jiná nevhodná propagace (násilí, rasis- 

mus, apod.). 

 

Pravidlo IV: Hrací doba 
Čas hry je 4 × 15 minut. S 3-5minutovou přestávkou bez odchodu 

do kabin. Pokud je dostatek střídajících hráčů (alespoň jeden na každé 

minihřiště), mohou se trenéři dohodnout na prodloužení hry v poslední 

čtvrtině až na 20 minut, pokud se to nekříží s rozpisem dalšího utkání 

na hřišti. 
 

Pravidlo V: Míč 
V kategoriích U6-U9 se hraje s míči o velikosti č. 3, hmotnost: 250-310 g, 

obvod: 57-62 cm. 

 
 

Pravidlo VI: Pozdrav po utkání 
Po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si po- 

dají, nebo si plácnou všichni hráči) 

 
 

Pravidlo VII: Střídání hráčů 
1. Střídání je opakované a lze je provádět v přerušené hře i nepřeruše- 

né hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit 

na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů 

uvedených v zápise o utkání. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být 

připraveni u lavičky pro  příslušníky družstva v prostoru technické zóny, 

a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy 

i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Není omezen celko- 

vý počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se 

může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné 

provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpoví- 

dá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že je vyšší počet hráčů z jed- 



 

noho týmu na hrací ploše, hra je přerušena (pokud neuplatní výhodu 

ve hře) a je dostřídáno. Hra naváže NVK v místě, kde byl míč v oka- 

mžiku přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ. 

V utkání hraném souběžně na více „minihřištích“ je střídáním možné 

hráče posunout na jiné„minihřiště“. 

 
 

Pravidlo VIII: Zakázaná hra 
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 

1. Pokud je zahrána „malá domů“, brankář ji smí chytit rukama. Míč vho- 

zený rukama autovým vhazováním nesmí brankář chytit do ruky, ale 

smí si jej rukama sklepnout na zem v pokutovém území. Rozhodčí by 

měl tento moment posuzovat velmi s nadhledem a netrestat brankáře 

za to, když si míč srazí rukama někde v oblasti hranice PÚ. 

2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, 

aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým 

volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. Pokud má bran- 

kář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v pokutovém území. 

3. Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo vol- 

ném kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím 

zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se 

míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde 

pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným 

kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může 

uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče 

rukou není brankář omezen. 

4. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv ná- 

kopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče 

při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení 

soupeře, zamezení využívání„nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti). 

5. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem 

nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou z ruky otálí, 

rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky 

do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí. 

6. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče do- 

časně vyloučit na 2 min., či do konce čtvrtiny dle míry provinění. Hráč 

bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho místo smí 

zaujmout další hráč. Pokud by vyloučením klesl počet hráčů pod přede- 

psaný stav, je možné přesunout hráče z druhého„minihřiště“, nebo hrát 

dočasně o jednoho hráče méně. Pokud je provinění na konci čtvrtiny, 



 

přenáší se dvouminutový trest do začátku další čtvrtiny. 

 
Vysvětlení: Pokud by se jednalo o vyloučení do konce čtvrtiny pro 

velmi hrubé porušení pravidel, nebyl by další hráč do hry a šlo by o del- 

ší časový úsek, (déle než 5 min.) pak je možné si po domluvě půjčit 

hráče od soupeře, nebo zmenšit počet hráčů na obou stranách. Vy- 

loučenému hráči a přestupku by měla být věnována pozornost o pře- 

stávce (osobní domluvou, ale i před kolektivem), neboť jde především 

o výchovu dětí. 
 

Pravidlo IX: Standardní situace 
1. Zahájení hry a los. Los volby strany se provádí na„minihřišti“. 

2. Výkop. Při výkopu z poloviny hřiště jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 

nejméně 3 m na vlastní polovině minihřiště. 

3. Vhazování se provádí vhozením rukama, rozehráním nohou, nebo vy- 

vedením míče do hřiště. Nejbližší bránící hráč smí být nejblíže 1 metr 

od vhazujícího či vyjíždějícího hráče. To, zda je míč v zámezí, je rozhod- 

čím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč 

dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává roz- 

hodčí pokračovat ve hře. 

Branka dosažená rozehrávajícím hráčem neplatí prvním či druhým do- 

tykem, třetím již ano (jde o to umožnit hráčům, kteří vyjedou ze zámezí 

a jsou již tedy normálně ve hře, aby se v ní mohli chovat normálně). 

Minimální činnost hráče pro uznání gólu je v následujícím odkazu:  

https://youtu.be/TIjprqtki3E 

4. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu. 

5. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn v PÚ v prostoru 

před brankou. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít 

míč v PÚ, až poté smí vběhnout do pokutovém území hráči soupeře. 

Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polovinu bez 

doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině, viz 

p. VIII. bod 3. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. Brankář 

může namísto kopu od branky s míčem také sám začít opakovaně 

hrát nohou, tzv. „vyvedení“, ale v tom případě smí být po prvním do- 

teku nohou napadán v PÚ a nesmí brát míč znovu do ruky. Pokud hráč 

s rozehrávkou otálí a stále má míč v ruce, rozhodčí může pouze napo- 

vědět, aby už rozehrál (cca po 10 s). Tato nápověda by měla ale být 

prioritně na trenérech. Pokud hráč nereaguje a stále drží míč v ruce, 

může si jej rozhodčí vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého 

volného kopu na polovině. 



 

Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí 

na to, aby bránící hráči byli při kopu od branky vždy za pomyslnou 

čárou PÚ, která je přes celou šířku hřiště. 

6. Volný kop. Všechny volné kopy na útočné polovině jsou přímé.  Volné 

kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv náko- 

pem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče 

při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení 

soupeře, zamezení využívání„nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti). 

Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m 

od místa přestupku. 

7. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 7 m. Platí ustanovení pravidla 

14 Pravidel fotbalu. 

 
 

Pravidlo X: Výstroj hráčů 
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s ko- 

pačkami s vyměnitelnými kolíky. 

Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresů, nebo se souhlasem rozhodčí- 

ho alespoň stejnou barevnou kombinaci dresů. Čísla dresů při souběžně 

hraných utkáních týmů téhož oddílu mohou být stejná a hráči s jedním čís- 

lem se smí objevit na tomtéž„minihřišti“ v téže části hry. 
 

Pravidlo XI: Výsledek utkání, rozhodčí 
1. Rozhodčí nemusí být delegován FAČR ani jeho složkami. Utkání mo- 

hou řídit sami trenéři, nebo pravidel znalí oddíloví rozhodčí starší 13 let. 

(Ukazuje se, že pokud tomu tak je, tak i dospělí reagují mnohem klidněji 

a vstřícněji, navíc současní 13letí již prošli hrou na malých hřištích a zna- 

jí tedy pravidla.) 

2. V případě hry na více hřištích je hlavním rozhodčím, který dělá zápis 

o utkání, oddílový rozhodčí domácího oddílu a post druhého roz- 

hodčího může zaujmout oddílový rozhodčí hostí. Oddíly se mohou 

dohodnout, že utkání na obou plochách budou řídit dva oddíloví 

rozhodčí z jednoho oddílu. Může dojít i k dohodě, že každý trenér 

rozhoduje svou polovinu hřiště. 

 
Doporučení pro rozhodčí: Vhodným modelem řízení je nezasahovat 

dětem příliš do hry, zejména jde-li o momenty, které lze těžko rozhodnout, 

nebo kde děti již sami pokračují ve hře (těsné auty, náhodný dotyk ruky, 

překopnutí půlky brankářem, které je výjimečné, nebo nevede k zisku míče 

spoluhráčem brankaře atd.). 



 

Rozhodčí by měl svá rozhodnutí nejen ukázat, ale i stručně a nahlas 

vysvětlit („faul červeného, rozehrávají modří“), neboť děti neznají význam 

gestikulace a neví, co se bude dít. Výhodu ve hře poskytujeme nejen gesti- 

kulací, ale i nahlas slovně „hraj výhoda!“ 

 
3. Výsledky jednotlivých čtvrtin se sčítají, což tvoří celkové skóre utkání. 

Toto platí i v tom případě, že za každý minitým hrál nejvýše jeden hráč 

 

soupeře. Pokud bylo v jednom z minitýmů více hráčů soupeře, výsledky 

tohoto minitýmu se nezapočítávají. Celkový výsledek je dán součtem 

gólů na jednotlivých„minihřištích“. 

 
 

Pravidlo XII: Nevhodné chování diváků či funkcionářů 
1. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených 

pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních 

týmů následují tři kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům ne- 

vhodného chování. 

1.1. Vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, popřípadě požádá 

vedoucí či trenéry, aby s uklidněním situace pomohli. 

 
Doporučení pro rozhodčí: doporučujeme toto udělat v zastavené hře 

a to na malou vzdálenost a velmi klidnou domluvou. „Pokud budou na děti 

takto křičet i ostatní rodiče, nepomůže to zejména dětem. Prosím, abyste 

toto zvážil a pomohl mi v rozhodování……“ Pokud by tato domluva nepo- 

mohla, rozhodčí opět velmi klidně a slušně pokračuje bodem 3. Cílem je 

uklidnit atmosféru pro hru dětí. Fandit, ale neurážet a neprovokovat! 

 
1.2. Vykáže aktéry z prostorů určených pro diváky u„minihřiště“. V případě, 

že je prostor pro diváky bezprostředně u čar„minihřiště“, vykáže aktéry 

do vzdálených prostor a požádá pořadatele o zajištění požadavku. 

Vzdálené prostory jsou takové, odkud není možné ovlivňovat dění 

na hřišti bezprostředně fyzickou přítomností či křikem. 

 

2. Pokud ani toto nepomůže, ukončí utkání a vše uvede do zápisu o utkání. 

3. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, mohou pro- 

střednictvím rozhodčího uplatnit námitku do zápisu o utkání a dále se 

postupuje dle platného disciplinárního řádu. 

 
 



 

 
 

 

Základní organizační ustanovení 
Hráči: 5+1:5+1 

Hřiště: 24-27 m × 40-45 m 

Branky:  2 m × 5 m (opatřené sítěmi) 

Čas: 4 × 17 minut (3-5 minut přestávka) 

Míč: 4, po dohodě může být i 3. 

„Malá domů“ není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč při- 

hraný spoluhráčem 

Vhazování rukama 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, po- 

kud se trenéři nedomluví jinak. První přihrávka v PÚ je volná. 

Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku 

do souboje ve skrumáži„na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. 

 
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech 

 

Pravidlo I:  Počet hráčů a počet minitýmů 
1. Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom „minihřišti“, nebo 

souběžně na dvou„minihřištích“. Tým, který nemůže přijet na utkání s do- 

statečným minimálním počtem hráčů (6 – 1 hřiště, 12 – 2 hřiště) může 

přesto utkání hrát na více „minihřištích“, pokud je možnost zapůjčení 

hráče soupeře. To je třeba domluvit se soupeřem, viz níže. Pokud jsou 

2 „minihřiště“, pak se minitýmy přesunují po jednotlivých čtvrtinách tak, 

aby se soupeřící minitýmy prostřídaly. Prostřídání minitýmů není nutné, 

pokud se trenéři dohodnou. Rozhodčí tuto dohodu musí akceptovat. 

2. Klesne-li počet hráčů týmu na 5 hráčů (4+1) na jednom či obou „mi- 

nihřištích“, lze v utkání pokračovat s menším počtem hráčů. Pro vyrov- 

nání sil a zachování standardních podmínek je možné si se souhlasem 

soupeře zapůjčit jeho hráče (max. 1 při hře na jedné hrací ploše a 2 při 

Pravidla hry 5+1 pro starší 
přípravky, U10-U11 

 
Motto: 

Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem. 



 

hře na dvou hracích plochách). Pokud by klesl počet na 4 hráče (3+1) 

a nebude možná domluva doplnění na počet 5 hráčů, bude hra na hři- 

šti, kde počet hráčů klesl pod 5, ukončena. Zapůjčení nemusí být uve- 

deno v poznámce zápisu o utkání. 

3. Hráč může být dočasně vyloučen na 2 min., či do konce čtvrtiny dle 

míry provinění. Jeho místo smí zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán 

ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Pokud by vyloučením klesl 

počet hráčů pod předepsaný stav, je možné hrát dočasně o jednoho 

hráče méně. Klesne-li v důsledku vyloučení počet hráčů na 4, postupu- 

je se podle bodu 2 (možnost půjčení hráče soupeřova mužstva). Pokud 

toto řešení není soupeřem akceptováno a počet hráčů na hřišti klesne 

na 3 a trenéři se nedomluví na odpuštění trestu, hra na daném minihři- 

šti bude ukončena s kontumačním výsledkem 3:0. 

 
 

Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění„minihřišť“ 
1. „Minihřiště“ jsou rozměru 24-27 m × 42-46 m (viz obrázek na konci tex- 

tu). Lepší je hřiště širší. „Minihřiště“ je vymezeno postranními čárami 

velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo pomocí nízkých met barevně 

odlišených v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme 

s rozestupem do 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly, kde je hranice 

hřiště. Posunuté mety jsou průběžně opravovány určenými osobami. 

2. PÚ je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5 m, od brankových 

čar„minihřišť, přes celou šířku„minihřiště“ a na postranních čárách, ba- 

revně odlišenými metami, nebo i přídavnými metami za čárou„minihři- 

ště“. PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací 

ploše“, v tom případě je obdélník o rozměru 5,5 × 16 m. 

Doporučení pro rozhodčí: mírné překročení (cca 1 metr) PÚ při hraní 

rukou brankáře je třeba tolerovat, protože hranice není vidět přesně. 

3. „Minihřiště“ jsou rozmístěna na ploše velkého hřiště. Je vhodné využít 

stálých čar hrací plochy velkého hřiště v rozích, ale „minihřiště“ nesmí 

zasahovat až ke konstrukci stacionárních branek! V případě, že je tyč 

stacionární velké branky blíže než 1 metr od čáry minihřiště, musí být 

zajištěna„vyměkčením“ proti nárazu alespoň do výše 1,5 m. 

4. Paralelní „minihřiště“ musí od sebe být vzdálena minimálně 1 m. Utkání 

probíhá na „minihřištích“ současně, týmy se na nich střídají po ukončení 

čtvrtin. Prostřídání minitýmů není nutné, pokud se tak trenéři dohodnou. 

  

 

 



 

ROZMĚRY MINIHŘIŠTĚ PRO KATEGORII 

STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 5+1 
42-46 m 

 

 
9,5-11 m 

 

 
5 m 

24-27 m 

 
 

 
9,5-11 m 

 

 
5,5 m 15,5-17,5m 15,5-17,5m 5,5 m 

 

 

 

Výjimka: Utkání starších přípravek 5+1 je povoleno hrát výjimečně 

i na minihřištích vybudovaných v projektu FAČR/UEFA „Grassroots mi- 

nihřiště“. 

Minihřiště jsou způsobilá ke hře, pokud jsou splněny všechny bezpeč- 

nostní podmínky (mantinely a branky bez ostrých hran, hladká hrací plocha 

atd…). Za bezpečnost minihřiště odpovídá jeho majitel, či provozovatel. 

 

Rozměr hrací plochy minihřišť je v tomto projektu minimálně 20 m × 40 m. 

Zakreslená pokutová území je možné využívat, ale nadále platí volná roze- 

hra při kopu od branky po celé šířce minihřiště. 
 

Pravidlo III: Velikost a počet branek 
1. Branky jsou v rozměru 2 m × 5 m, opatřené sítěmi. Není nezbytně nutné 

mít stejně vypadající branky na obou„minihřištích“. 

2. Branky je potřeba zajistit proti samovolnému převrácení. 

3. Na brankách je nepřípustná reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, 

sázkové společnosti a erotiku a jiná nevhodná propagace (násilí, rasis- 

mus, apod.). 

 



 

Doporučení pro trenéry:  Pokud  je  hráčů  více,  než  je  počet  branek 

na 3 minihřiště, je možné hrát na dalším minihřišti na branky z tyčí, či bran- 

ky 2 × 3 m. 
 

Pravidlo IV: Hrací doba 
Čas hry je 4 × 17 minut se 3-5minutovou přestávkou, bez odchodu 

do kabin. Pokud je dostatek střídajících hráčů (alespoň jeden na každé mi- 

nihřiště), mohou se trenéři dohodnout na prodloužení hry v poslední čtvr- 

tině až na 20 minut, pokud se to nekříží s rozpisem dalšího utkání na hřišti. 
 

Pravidlo V: Míč 
V kategoriích U10–U11 se hraje s míči  o  velikosti  č.  4,  hmotnost: 

290- 390 g, obvod: 63-66 cm, nebo s míči o velikosti č. 3, hmotnost: 250- 

310 g, obvod: 57-62 cm. 
 

Pravidlo VI: Pozdrav před a po utkání 
Po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si po- 

dají, nebo si plácnou všichni hráči). 

 
 

Pravidlo VII: Střídání hráčů 
1. Střídání je opakované a lze je provádět v přerušené hře i nepřeruše- 

né hře.   Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit 

na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů 

uvedených v zápise o utkání. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být 

připraveni u lavičky pro  příslušníky družstva v prostoru technické zóny, 

a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy 

i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Není omezen celko- 

vý počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se 

může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné 

provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpoví- 

dá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet 

hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní vý- 

hodu ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývající hráče odvolal z hrací 

plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení 

hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ. V utkání hraném 

souběžně na více „minihřištích“, je střídáním možné hráče posunout 

na jiné„minihřiště“. 

 
 



 

Pravidlo VIII: Zakázaná hra 
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 

1. Pokud je zahrána „malá domů“, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud 

brankář chytí rukou„malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým po- 

trestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii pře- 

stupku. Míč po vhazování chytit do rukou nesmí. 

2. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, 

aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým 

volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku. Pokud má bran- 

kář míč v ruce, nesmí mu být bráněno v rozehrávce v pokutovém území. 

3. Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo 

volném kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí 

jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo 

se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč 

přejde pomyslnou půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče 

ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrá- 

ní standardní situace). Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným 

kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může 

uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče 

rukou není brankář omezen. 

4. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv 

nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrá- 

ní míče při překopnutí poloviny vzduchem. (snaha o rychlou rozehru 

a překvapení soupeře, zamezení využívání„nakopávačů“ alespoň z vel- 

ké vzdálenosti). 

5. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem 

nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou z ruky otálí, 

rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky 

do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí. 

6. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče 

dočasně vyloučit na 2 min., či do konce čtvrtiny dle míry provinění. 

Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty. Jeho 

místo smí zaujmout další hráč. Pokud by vyloučením klesl počet hrá- 

čů pod předepsaný stav, je možné přesunout hráče z druhého „mi- 

nihřiště“, nebo hrát dočasně o jednoho hráče méně. Pokud je pro- 

vinění na konci čtvrtiny, přenáší se dvouminutový trest do začátku 

další čtvrtiny. 

Vysvětlení: Pokud by se jednalo o vyloučení do konce čtvrtiny pro 

velmi hrubé porušení pravidel, nebyl by další hráč do hry a šlo by o delší 

časový úsek, (déle než 5 min.), pak je možné si po domluvě půjčit hráče 



 

od soupeře, nebo zmenšit počet hráčů na obou stranách. Vyloučenému 

hráči a přestupku by měla být věnována pozornost o přestávce (osobní do- 

mluvou, ale i před kolektivem), neboť jde především o výchovu dětí. 
 

Pravidlo IX: Standardní situace 
1. Zahájení hry a los. Los volby strany se provádí na„minihřišti“. 

2. Výkop. Při výkopu z poloviny hřiště jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 

nejméně 3 m na vlastní polovině minihřiště. 

3. Vhazování se provádí rukama nad hlavou. Nejbližší bránící hráč má být 

nejméně metr od vhazujícího hráče. To, zda je míč v zámezí, je rozhod- 

čím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč snahu míč 

dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává roz- 

hodčí pokračovat ve hře. 

4. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu. 

5. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn v PÚ v prostoru 

před brankou. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. Hráči 

mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, až poté smí 

být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky 

mimo PÚ. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou polo- 

vinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině, 

viz p. VIII, bod 3. V rozehrání míče rukou není brankář omezen. 

6. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem 

nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou otálí a nehraje 

s míčem, rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál (cca po 10 s). 

Tato nápověda by měla ale být prioritně na trenérech. Pokud podle roz- 

hodčího hráč úmyslně nereaguje a nehraje s míčem, může si jej rozhodčí 

vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého volného kopu na po- 

lovině. 

7. Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí na to, 

aby bránící hráči byli při kopu od branky vždy za pomyslnou čárou PÚ, 

která je přes celou šířku hřiště. 

8. Volný kop. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány při- 

hrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného 

kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha 

o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopá- 

vačů“ alespoň z velké vzdálenosti). 

9. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m 

od místa přestupku. 

10. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 7 m, dále platí ustanovení 

pravidla 14 Pravidel fotbalu. 



 

 
 

Pravidlo X: Výstroj hráčů 
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s ko- 

pačkami s vyměnitelnými kolíky. 

Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresů, nebo se souhlasem rozhodčí- 

ho alespoň stejnou barevnou kombinaci dresů. Čísla dresů při souběžně 

hraných utkáních týmů téhož oddílu mohou být stejná a hráči s jedním čís- 

lem se smí objevit na tomtéž„minihřišti“ v téže části hry. 

Pravidlo XI: Výsledek utkání, rozhodčí 
1. Rozhodčí nemusí být delegován FAČR ani jeho složkami. Utkání mohou ří- 

dit sami trenéři, nebo pravidel znalí oddíloví rozhodčí starší 15 let. (Ukazuje 

se, že pokud tomu tak je, tak i dospělí reagují mnohem klidněji a vstřícněji, 

navíc současní 13letí již prošli hrou na malých hřištích a znají tedy pravidla.) 

 
Doporučení pro rozhodčí: Vhodným modelem  řízení je  nezasahovat 

dětem příliš do hry, zejména jde-li o momenty, které lze těžko rozhodnout, 

nebo kde děti již sami pokračují ve hře (těsné auty, náhodný dotyk ruky, 

překopnutí půlky brankářem, které je výjimečné, nebo nevede k zisku míče 

spoluhráčem brankaře atd.). Rozhodčí by měl svá rozhodnutí nejen ukázat, 

ale i stručně a nahlas vysvětlit („faul červeného, rozehrávají modří“), neboť 

děti neznají význam gestikulace a neví, co se bude dít. Výhodu ve hře po- 

skytujeme nejen gestikulací, ale zároveň nahlas slovně „hraj výhoda!“ 

2. V případě hry na více hřištích je hlavním rozhodčím, který dělá zápis 

o utkání, oddílový rozhodčí domácího oddílu a post druhého rozhod- 

čího může zaujmout oddílový rozhodčí hostí. Oddíly se mohou dohod- 

nout, že utkání na obou plochách budou řídit dva oddíloví rozhodčí 

z jednoho oddílu. Může dojít i k dohodě, že každý trenér rozhoduje 

svou polovinu hřiště. 

3. Výsledky jednotlivých čtvrtin se sčítají, což tvoří celkové skóre utkání. 

Toto platí i v tom případě, že za každý minitým hrál nejvýše jeden hráč 

soupeře. Pokud bylo v jednom z minitýmů více hráčů soupeře, výsledky 

tohoto minitýmu se nezapočítávají. Celkový výsledek je dán součtem 

gólů na jednotlivých„minihřištích“. 
 

Pravidlo XII: Nevhodné chování funkcionářů a diváků 
1. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených 

pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních 

týmů následují tři kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům ne- 

vhodného chování. 



 

1.1. Vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, popřípadě požádá 

vedoucí či trenéry, aby s uklidněním situace pomohli. 

 
Doporučení pro rozhodčí: Doporučujeme toto udělat v zastavené hře 

a to na malou vzdálenost a velmi klidnou domluvou. „Pokud budou na děti 

takto křičet i ostatní rodiče, nepomůže to zejména dětem. Prosím, abyste 

toto zvážil a pomohl mi v rozhodování……“, Pokud by tato domluva nepo- 

mohla, rozhodčí opět velmi klidně a slušně pokračuje bodem 3. Cílem je 

uklidnit atmosféru pro hru dětí. Fandit, ale neurážet a neprovokovat! 

1.2. Vykáže aktéry z prostorů určených pro diváky u„minihřiště“. V případě, 

že je prostor pro diváky bezprostředně u čar„minihřiště“, vykáže aktéry 

do vzdálených prostor a požádá pořadatele o zajištění požadavku. 

Vzdálené prostory jsou takové, odkud není možné ovlivňovat dění 

na hřišti bezprostředně fyzickou přítomností či křikem. 

1.3. Pokud ani toto nepomůže, ukončí utkání a vše uvede do zápisu 

o utkání. 

2. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, mohou pro- 

střednictvím rozhodčího uplatnit námitku do zápisu o utkání a dále se 

postupuje dle platného disciplinárního řádu. 

 
Doporučení pro rozhodčí a trenéry: Trenéři i rozhodčí mají spolupra- 

covat na vedení utkání v duchu fair play a musí si uvědomovat, že jakékoliv 

stupňování napětí je škodlivé pro výchovu hráčů, kvůli kterým tam všechny 

organizačně činné osoby jsou. Směrem k řešení problému a uklidnění situace 

by tedy měli komunikovat jako partneři především rozhodčí a trenéři. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Pravidla hry 7+1 
Základní organizační ustanovení 
Hráči: 7+1:7+1 

Hřiště: 43-50 m × 50-70 m 

Branka 2 × 5 m (opatřená sítěmi), nebo 7,32 × 2,44 m po domluvě, 

viz níže 

Čas: 3 × 30-35 minut(5 minut přestávka) 

Míč: č. 4 

Malá domů není povolena, brankář nesmí chytit do rukou míč přihraný 

spoluhráčem 

Vhazování rukama 

Kop od branky přes půlku je zakázán, brankář nesmí „vyvážet“ míč. 

První přihrávka v PÚ je volná. 

Střídání hráčů je opakované bez přerušení hry 

Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku 

do souboje ve skrumáži„na teč“, ale rozehrány cíleně spoluhráči. 

Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech 
 

Pravidlo I:  Počet hráčů 
1. Hraje 7 hráčů v poli a brankář. V soutěžích SpSM nesmí být méně než 

14 hráčů připravených do hry (v zápise o utkání) a každý hráč musí hrát 

minimálně 30 min. 

2. Klesne-li počet hráčů pod 8 (6+1) na jednom hřišti, lze v utkání pokra- 

čovat s počtem 7 hráčů a je možné, aby i soupeř snížil počet hráčů. Po- 

kud klesne počet hráčů jednoho družstva pod 7 (5+1) a není možné 

tým doplnit dalším hráčem, bude hra na daném hřišti ukončena, pokud 

se trenéři nedohodnou, že je možné pokračovat i v tomto počtu. Hřiště 

je v tom případě možné i o 5-15 m zkrátit, pokud souhlasí oba trenéři. 

Šířka zůstává. 

3. V případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez vylouče- 

ného v oslabení 10 min. Vyloučený se nesmí opětovně zapojit do hry. 

Pravidla hry 7+1 a pedagogicko- 
organizační manuál pro mladší 

žáky, U12-U13 
 

Motto: Koučování pro porozumění hře 



 

Při každém dalším vyloučení v již probíhající době oslabení, se doba 

oslabení prodlužuje vždy o dalších 5 min., ale vždy jde o oslabení nej- 

výše o jednoho hráče. V případě, že oslabený tým nemá dostatek hráčů 

do hry po vícenásobném vyloučení a klesne tím počet hráčů na„malém 

hřišti“ pod 7 (5+1), postupuje se dle bodu 1. 

4. Tým, kterému chybí na začátku utkání 1 nebo 2 hráči do stanoveného 

počtu 8 hráčů, může utkání výjimečně hrát minimálně se 7 hráči, když 

jednoho hráče si může od soupeře vypůjčit. Zapůjčení musí být uvedeno 

v poznámce zápisu o utkání. V soutěžním ročníku je možné zapůjčení 

hráče provést maximálně 2× ročně. V soutěžích SpSM nesmí být méně 

než 14 hráčů připravených do hry (v zápise o utkání). 

5. Hraje-li se souběžně na dvou „malých hřištích“ současně, musí být mini- 

málně připraveno nejméně 16 hráčů. Výsledek utkání pro přidělení bodů 

je dán dle dohody trenérů jedním hřištěm, nebo celkovým součtem gólů. 

Dohodnou-li se trenéři obou klubů, že týmy zůstávají na svých hřištích 

jako v prvním poločase, je to možné. Hra opět začíná od stavu 0:0. 

6. V utkání hraném na jednom„malém hřišti“, je možné se dohodnout na sou- 

běžné hře na „minihřišti“ ve zmenšeném počtu (např. 4+1). Mezi „malým 

hřištěm“ a „minihřištěm“ je možné hráče opakovaně střídat bez omezení. 

 

Pravidlo II: Hrací plocha 
1. Hrací plocha „malého hřiště“ je 43-50 m × 50-70 m. „Malé hřiště“ je vy- 

mezeno postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo níz- 

kými metami. Viz obrázek. 

2. Při paralelní hře na dvou„malých hřištích“, střední výběhová zóna mezi 

„malými hřišti“ činí 1,5-3 m. 

3. Při vymezení„malého hřiště“ pomocí nízkých met tyto rozmístíme s ro- 

zestupem cca 4 m, aby hráčům dostatečně ukazovaly hranice. Pomysl- 

ná půlící čára je vyznačena těsně za postranními čárami barevně odliše- 

nými metami za postranní čárou. 

4. Pokutová území (PÚ) jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ 

těsně za postranními čárami, barevně odlišenými metami. Vzdálenost 

čáry PÚ od brankové čáry je 12,5 m. K vymezení lze využít prodlouže- 

nou postranní čáru pokutového území velkého hřiště, pokud splňuje 

rozpětí vzdálenosti 10-15 m od brankových čar „malého hřiště“. Pokud 

je PÚ vymezeno zakreslením čar, pak je rozměr PÚ 12,5 × 20 m. 

 
Doporučení pro rozhodčí: Při vymezení PÚ metami na stranách je mír- 

né překročení (cca do 0,5 metru) PÚ při hraní rukou brankáře třeba tolero- 

vat, protože hranice není vidět přesně. 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

5. Značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před malou brankou 

a 11 m před velkou brankou. 

6. Rohové kopy se provádí ze vzdálenosti 16 m od bližší tyče branky, která 

je vyznačena barevně odlišenou metou za čarou. Při použití velké bran- 

ky se kope z rohu hřiště. 

7. Na straně stacionárních branek velkého hřiště musí být pomezní čára 

„malého hřiště“ ve vzdálenosti minimálně 1 m od přiléhající brankové 

čáry velkého hřiště. V případě, že je využití brankové čáry velkého hřiš- 

tě, je třeba vysadit stacionární branky a zaslepit otvory v zemi. 

 
PLÁN DVOU „MALÝCH HŘIŠŤ“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

značka po kutové ho k Opu 



 

Pravidlo III: Velikost branek 
1. Branky mají rozměr 2 × 5 m a jsou umístěny uprostřed brankových čar. 

Branky jsou opatřeny sítěmi a zajištěny proti pádu. Na brankách nesmí 

být ostré výčnělky a hrany, o které by bylo možné se zranit, za což zod- 
povídá hlavní pořadatel. Branky jsou bílé či stříbřité barvy. 

2. Na brankách je nepřípustná reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, 

sázkové společnosti a erotiku a jiná nevhodná propagace (násilí, rasová 

nesnášenlivost apod.). 

3. V utkání kategorie U13 je možné v případě hry na dvou paralelních 

„malých hřištích“ použít na jednom z nich i branky 2,44 × 7,32 m, pokud 

se na tom trenéři obou klubů dohodnou a oznámí to rozhodčímu. Do- 

hoda je možná i v případě hry na jednom hřišti. 
 

Pravidlo IV: Hrací doba 
1. Hrací doba jednoho utkání je 3 × 30 min. (35 min.) s přestávkami 6 mi- 

nut mezi třetinami. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na hracím čase 

3 × 35 minut, musí to být elektronicky vzájemně potvrzeno a oznáme- 

no řídícímu orgánu soutěže minimálně den před dnem utkání. 

2. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na paralelní hře na dvou hřištích 

v ročníku U12 i U13, platí hrací čas 2 × 30 min. pro každé hřiště s pře- 

stávkou 10 min. 

3. Lze hrát souběžně na dvou hřištích, nebo časově po sobě. Dohoda musí 

být elektronicky vzájemně potvrzena a oznámena řídícímu orgánu sou- 

těže minimálně tři dny před dnem utkání. Druhé malé hřiště U12 či U13 

řídí trenéři, nebo oddílový rozhodčí starší 15 let. 

4. Oficiální výsledek se primárně započítává z oficiálního prvního hřiště, 

v případě dohody klubů před utkáním, je možno nahlásit konečný vý- 

sledek jako součet obou utkání. 
 

Pravidlo V: Míč 
V kategoriích U12-U13 se hraje s míči o velikosti 4 (hmotnost 290-390 g, 

obvod 63-66 cm) 
 

Pravidlo VI: Pozdrav po utkání 
Po skončení utkání se hráči pozdraví tak, že si podají ruce, nebo si plác- 

nou všichni hráči. Kapitán podá ruku rozhodčímu. 

 

Pravidlo VII: Střídání hráčů 
Střídání je opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře. V utká- 

ních hraných na dvou hřištích současně je možné střídat hráče mezi obě- 

ma týmy volně. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. Hráči, 



 

kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni v technické zóně. Hráči, 

kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv. V případě, že 

rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru pře- 

ruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a požádá trenéra, aby upravil počet 

hráčů. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Po- 

kud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ nejblíže místu přestupku. 

 
 

Pravidlo VIII: Zakázaná hra 
Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 

1. Odehraje-li brankář či hráč při kopu od branky, výkopu z ruky, nebo vol- 

ném kopu ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím 

zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se 

míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde 

pomyslnou půlící čáru. Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným 

kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může 

uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče 

rukou není brankář omezen. 

2. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv ná- 

kopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče 

při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení 

soupeře, zamezení využívání„nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti). 

3. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pus- 

til, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán ne- 

přímým volným kopem z hranice PÚ. Stejný trest následuje po chycení 

míče brankářem po přihrávce nohou -„malé domů“. 

4. Osobní trest je pouze ve formě 10 min. vyloučení. Hráč již do utká- 

ní nemůže nastoupit a jeho provinění bude řešit DK. Barevné karty 

se neudělují, hráč tedy bude vykázán ze hřiště bez ukázání červené 

karty. 

5. Pokud brankář chytil míč ve hře do ruky, má se snažit dát míč na zem 

nebo rozehrát co nejrychleji. Pokud hráč s rozehrávkou z ruky otálí, 

rozhodčí může pouze napovědět, aby už rozehrál. Pravidlo rozehrávky 

do 6 vteřin od chycení míče do rukou neplatí. 
 

Pravidlo IX: Standardní situace 
1. Zahájení hry a los. Platí ustanovení pravidla 8 Pravidel fotbalu s těmito 

odchylkami: 

2. Los volby strany se provádí na „malém hřišti“. Při výkopu jsou hráči sou- 

peře vzdáleni od míče 6 m na vlastní polovině minihřiště. 

3. Vhazování je pouze rukama za hlavou. 



 

4. Na čárách vymezených metami, je rozhodnutí o míči v zámezí rozhod- 

čím činěno pokud možno přesně, ale pokud to není zřetelné, nechá roz- 

hodčí pokračovat ve hře. 

5. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn kdekoliv před 

branku. Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ, 

až poté smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při 

kopu od branky mimo PÚ do té doby, než míčem zahraje druhý hráč 

v PÚ. 

6. Pokud bude PÚ vymezeno čárami jako obdélník, dohlíží rozhodčí na to, 

aby bránící hráči byli při kopu od branky vždy za pomyslnou čárou PÚ, 

která je přes celou šířku hřiště. 

7. Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznačené vzdálenosti 16 m od bližší 

tyče branky. Území rohového kopu není vyznačeno a míč je rozehrá- 

ván v těsném kontaktu čar hřiště. Směr rozehrání míče musí být vždy 

směrem k brance či ke středu „malého hřiště“, nikoliv zpět směrem 

k postranním čarám. Soupeř se nesmí přiblížit před rozehráním k míči 

na vzdálenost menší než 6 m. 

8. Volný kop. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány při- 

hrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného 

kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha 

o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopá- 

vačů“ alespoň z velké vzdálenosti). 

9. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m 

od místa přestupku. 

10. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m, dále platí ustanovení 

pravidla 14 Pravidel fotbalu. 

11. Při velikosti branky 2,44 × 7,32 m na jednom„malém hřišti“ je pokutový 

kop zahráván ze vzdálenosti 11 m. 
 

Pravidlo X: Ofsajd 
Platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 

Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí 

pokutového území. 

 
Doporučení pro rozhodčí: 

Hráči v U12 se s užíváním pravidla ofsajdu teprve seznamují, tak je 

vhodné být tolerantní a raději  nechat nezřetelné situace dohrávat,  než 

opakovaně útok zastavit. 
 

Pravidlo XI: Výstroj hráčů 
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s ko- 



 

pačkami s vyměnitelnými kolíky. 

Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresů, nebo se souhlasem roz- 

hodčího alespoň stejnou barevnou kombinaci dresů. Čísla dresů při 

souběžně hraných utkáních týmů téhož oddílu mohou být stejná, ale 

hráči s jedním číslem se nesmí objevit na tomtéž „malém hřišti“ v téže 

části hry. 
 

Pravidlo XII: Rozhodčí 
Platí ustanovení pravidla 5 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 

Utkání  na „malém  hřišti“  rozhoduje  rozhodčí  bez  asistentů.  Při hře 

na dvou hřištích rozhoduje druhé hřiště oddílový rozhodčí či trenér. 

Soupeř má právo žádat konfrontaci s registrační listinou hráčů klubu 

a musí mu být vyhověno. Pokud by nebylo vyhověno, utkání se hraje, 

ale do poznámky zápisu o utkání je to zapsáno. 
 

Pravidlo XIII: Nevhodné chování diváků či funkcionářů 
Diváci mají zákaz vstupu na hřiště a zůstávají v prostorech vyhrazených 
pro diváky. V případě nevhodného chování diváků či členů realizačních 

týmů následují tři kroky jednání rozhodčího směrem k aktérům ne- 

vhodného chování. 

1. Vyzve aktéry klidnou formou k uklidnění, popřípadě požádá vedoucí či 

trenéry, aby v situaci pomohli. 

 
Doporučení pro rozhodčí: Doporučujeme toto udělat v zastavené hře 

a to na malou vzdálenost a velmi klidnou domluvou.„Pokud budou na děti 

takto křičet i ostatní rodiče, nepomůže to zejména dětem. Prosím, abyste 

toto zvážil a pomohl mi v rozhodování……“. Pokud by tato domluva nepo- 

mohla, rozhodčí opět velmi klidně a slušně pokračuje bodem 2. Cílem je 

uklidnit atmosféru pro hru dětí. Fandit, ale neurážet a neprovokovat! 

2. Vykáže slušně  aktéry z  prostorů  určených pro  diváky u „minihřiště“. 

V případě, že je prostor pro diváky bezprostředně u čar„minihřiště“, vy- 

káže aktéry do vzdálených prostor a požádá pořadatele o zajištění po- 

žadavku. Vzdálené prostory jsou takové, odkud není možné ovlivňovat 

dění na hřišti fyzickou přítomností či křikem. 

3. Pokud ani toto nepomůže, ukončí utkání a vše uvede do zápisu 

o utkání. 

4. V případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, mohou pro- 

střednictvím rozhodčího uplatnit námitku do zápisu o utkání a dále se 

postupuje dle platného disciplinárního řádu. 

     

 



 

Doporučení pro rozhodčí a trenéry: Trenéři i rozhodčí mají spolupra- 

covat na vedení utkání v duchu fair play a musí si uvědomovat, že jakékoliv 

stupňování napětí je škodlivé pro výchovu hráčů, kvůli kterým tam všechny 

organizačně činné osoby jsou. Směrem k řešení problému a uklidnění situa- 

ce by tedy měli komunikovat jako partneři především trenéři a rozhodčí. 


