
1. Pravidla sout�že mladších žák� (7 + 1):

- Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní �áry jsou �arami 
„brankovými“. �arami „pomezními“ jsou �ára st�edová a druhá �ára je 2 metry od 
brankové �áry vyzna�ena zna�kami nebo p�erušovanou �arou (z d�vod� bezpe�nosti 
hrá��) - viz plánek.  

- Pokutové území je vyzna�eno zna�kami pro provedení zkráceného rohového kopu ve 
vzdálenosti 16 metru od levé a pravé ty�e branky a 10 metru do h�išt� na postranních 
�arách. Pokutová zna�ka se vyzna�í proti st�edu branky ve vzdálenosti 8 metru od 
brankové �áry.  

- Branky mají rozm�r 2x5 metr� a jsou umíst�ny uprost�ed „brankových“ �ar. Branky musí 
být opat�eny sít�mi. 

- Hrací doba je 2 x 30 minut s dodržením 15 minutové p�estávky. 
- Hraje se s mí�i �íslo �. 4. 
- Po�et hrá��: Každé družstvo má 8 hrá��, z nichž jeden musí být branka�.  

V  zápise o utkání m�že být uvedeno maximáln� 16 hrá��. Utkání nesmí být zahájeno, 
jestliže n�které družstvo má mén� než 6 hrá��. Klesne-li po�et hrá�� b�hem hry pod 6, 
rozhod�í utkání ukon�í. 

- Všichni v zápise uvedení hrá�i mohou libovoln� st�ídat pouze v p�erušené tím 
zp�sobem, že nejprve opustí hrací plochu st�ídaný hrá� a teprve poté m�že vstoupit na 
vlastní polovinu hrací plochy nový hrá�. St�ídání se provádí vždy jen z jedné, p�ed 
utkáním ur�ené strany hrací plochy (st�ídání se neuvádí do zápisu o utkání). 

- Za p�estupky bránícího hrá�e proti pravidl�m ve vlastním pokutovém území se na�izuje 
pokutový kop zahrávaný ze vzdálenosti 8 metr�. 

- P�i provád�ní volných kop� musí být hrá�i soupe�e nejmén� 5 metr� od místa p�estupku, 
aby hrá� mohl mí� rozehrát bez zbyte�ného zdržování. 

- Ofsajd: Ustanovení pravidla 11 o ofsajdu platí pouze v prostoru mezi brankovou �arou a 
hranicí pokutového území, na zbývající �ásti hrací plochy ustanovení o ofsajdu neplatí. 

- Branká� musí po jakémkoli chycení mí�e do rukou dát mí� do 6 vte�in na zem nebo 
rozehrát. Pokud by dle rozhod�ího toto ustanovení nedodržel, následuje nep�ímý volný 



kop z místa p�estupku. Odehraje-li ze svého pokutového území mimo n�j nohou, musí 
jím zahraný mí� dopadnout na vlastní polovinu hrací plochy nebo se mí�e musí dotknout 
na vlastní polovin� jiný hrá�, než mí� p�ejde p�lící �áru. Tato podmínka platí i pro ostatní 
hrá�e p�i provád�ní kop� z vlastního pokutového území. P�i porušení tohoto pravidla 
zahrává soupe� NVK z pomyslné p�lící �áry v míst�, kde jí mí� p�ešel. V p�ípad� že 
branká� p�evezme mí� od spoluhrá�e nohou, není p�i rozehrávání mí�e nijak omezen.  

- Chytí-li branká� mí� rukama, který byl p�ihrán nohou spoluhrá�e, t.z. „malá dom�“, na�ídí 
rozhod�í NVK ze vzdálenosti 10 metr� od branky ve prosp�ch soupe�ova družstva 
(stejný kop se provádí p�i znovu chycení mí�e branká�em), hrá�i bránícího se družstva 
musí stát 5 metr� od mí�e. 

- Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 16 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
Kop od branky se provádí tak, že mí� bude umíst�n p�ed branku ve vzdálenosti cca 8 
metr� od brankové �áry (vlevo nebo vpravo od pokutové zna�ky). Hrá�i mohou po kopu 
od branky svého týmu p�evzít mí� v pokutovém území a po té smí být v PÚ brán�ni. 
Hrá�i soupe�e jsou kopu od branky mimo PÚ. 

- Rozhod�í: Platí ustanovení pravidla 5 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
- Utkání na „malém h�išti“ �ídí rozhod�í bez asistent�.  
- V p�ípad� vylou�ení hrá�e b�hem utkání, hraje družstvo bez vylou�eného v oslabení 10 

min. Hrá� bude vykázán ze h�išt� bez ukázání �ervené karty. P�i každém dalším 
vylou�ení v již probíhající dob� oslabení, se tato doba prodlužuje vždy o dalších 5 min od 
po�átku oslabení, ale vždy jde o oslabení nejvýše o jednoho hrá�e. V p�ípad�, že 
oslabený tým nemá dostatek hrá�� do hry po vícenásobném vylou�ení a klesne tím 
po�et hrá�� pod 6, rozhod�í utkání ukon�í. 

Podmínky opakovaného st�ídání u žák�: 

V Zápisu o utkání smí být uvedeno maximáln� 16 hrá��. Uvedení v�tšího po�tu hrá��
než 16 do Zápisu o utkání bude STK posuzovat (bez ohledu na dodate�n� podaná 
vyjád�ení) jako neoprávn�ný start dle S� �l. 58/8d. 

- Vým�na se týká všech hrá�� uvedených v Zápise o utkání. 
- Do zápisu o utkání se uvedou �ísla dres� jednotlivých hrá�� jako dosud, ale hrá�i, kte�í 

jsou nasazeni od za�átku, nemusí mít �ísla 1 - 11. 
- Vým�nu hrá�� (i více najednou) lze provést pouze v p�erušené h�e. 
- Vým�na hrá�� musí být oznámena rozhod�ímu a p�i p�erušení hry se provede co 

nejrychleji, aby nedocházelo k promar�ování doby hry. Hrá�i, kte�í jdou na hrací plochu, 
musí být p�ipraveni u lavi�ky pro �leny družstva v prostoru st�edové �áry. Hrá�i, kte�í z 
hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opa�né stran�, za brankou 
apod. 

- Není omezen celkový po�et st�ídání, ani po�et st�ídání jednoho hrá�e, vym�n�ný hrá� se 
m�že zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným zp�sobem. 

- Za správné provád�ní vým�ny hrá�� i jejich správný po�et na hrací ploše zodpovídá 
vedoucí družstva a trenér. V p�ípad�, že rozhod�í zjistí vyšší po�et hrá�� z jednoho týmu 
na hrací ploše, hru p�eruší (pokud neuplatní výhodu ve h�e), hrá�e, který p�išel jako 
poslední, napomene za neoprávn�ný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy. 
Hru naváže NVK v míst�, kde byl mí� v okamžiku p�erušení hry (s ohledem na zvláštní 
ustanovení pravidla VIII). 

- Rozhod�í nezaznamenává vým�ny hrá�� do zápisu o utkání. 
- Rozhod�í nemá za povinnost taxativn� nastavit 30 sekund za každé provedené st�ídání, 

nebo� se nejedná o st�ídání, ale pouze o vým�nu hrá��, posoudí však, kolik �asu bylo 
promarn�no t�mito vým�nami a dobu hry nastaví individuáln�. 



2. Pravidla sout�že starší p�ípravky (5 + 1): 

- Po�et hrá��: Hraje se s 5 hrá�i v poli a branká�em bu	 na jednom „minih�išti“ nebo 
soub�žn� na dvou „minih�ištích“.  

- Klesne-li po�et hrá�� pod 4+1, rozhod�í utkání ukon�í. 
- Hrá� m�že být do�asn� vylou�en na 2 minuty nebo do konce polo�asu dle míry 

provin�ní. Jeho místo smí zaujmout další hrá�. Vylou�ený hrá� bude vykázán ze h�išt�
bez ukázání �ervené karty.  

- Hrací plocha:  „Minih�išt�“ je rozm�ru 30 x 45 m s vytý�ením na p�lce velkého h�išt�. 
„Minih�išt�“ je vymezeno postranními �arami velkého h�išt�, �arami jiné barvy nebo 
pomocí nízkých met barevn� odlišených v místech vymezující PÚ a p�lku h�išt�. Mety 
jsou rozmíst�ny s rozstupem do 4 m, aby hrá��m dostate�n� ukazovaly, kde je hranice 
h�išt�.  

- Pokutové území: je vymezeno pomyslnou �arou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových �ar 
„minih�išt�“ p�es celou ší�ku „minih�išt�“ a na postranních �arách barevn� odlišenými 
metami �i praporky ve vzdálenosti 0,75 - 1 m od �áry „minih�išt�“. K vymezení lze využít 
prodlouženou �áru brankového území velkého h�išt�. 

- „Minih�išt�“ jsou rozmíst�na na polovin� fotbalového h�išt�. 
(Je vhodné využít stálých �ar hrací plochy velkého h�išt� v rozích.)  

- Branky: jsou o rozm�ru 2 x 5 m opat�ené sít�mi. 

- Hrací doba: Doba hry je 2 x 25 minut s 10 minutovou p�estávkou. Pokud se trené�i 
dohodnou, že ani jeden tým nebude odcházet na p�estávku do šaten, pak je možná i 
dohoda na kratším trvání p�estávky, minimáln� však 5 minut. 

- Mí�: Hraje se s mí�i o velikosti �. 4, o hmotnosti 290 - 390 gram� a o obvodu 63 - 66 cm. 

- Zakázaná hra: Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
- Pokud je zahrána “malá dom�“, branká� ji nesmí chytit rukama. Pokud branká� chytí 

rukou „malou dom�“ od svého spoluhrá�e, bude tým potrestán nep�ímým volným kopem 
z hranice PÚ na vertikální linii p�estupku. 

- Pokud se dotkne mí�e branká� rukou op�tovn� po té, co jej z rukou pustil, aniž by 
se mezitím n�kdo jiný mí�e dotknul, je tým potrestán nep�ímým volným kopem z hranice 
PÚ na vertikální linii p�estupku.  

- Branká� musí po jakémkoliv chycení mí�e do rukou dát do 6 vte�in mí� na zem, nebo 
rozehrát. Pokud by dle rozhod�ího držel branka� mí� v rukou déle, vyžádá si rozhod�í 
mí� a podá jej druhému týmu na p�lku h�išt�. Mí� musí být podán volnému hrá�i, tak aby 
ho nedostal do zjevné nevýhody.  

- Odehraje-li branká� ze svého pokutového území mimo n�j mí� nohou, musí jím zahraný 
mí� dopadnout na vlastní polovinu „malého h�išt�“, nebo se mí�e musí dotknout na 
vlastní polovin� jiný hrá� d�íve, než mí� p�ejde p�lící �áru. Tato podmínka platí i pro 
ostatní hrá�e ve vlastním pokutovém území, byl-li mí� p�ed tím ze hry (p�i rozehrání 
standardní situace). Porušení pravidla je trestáno p�ímým volným kopem z pomyslné 
p�lící �áry v míst�, kde ji mí� p�ešel. Rozhod�í m�že uplatnit pravidlo o ponechání 
výhody ve h�e soupe�i. V rozehrání mí�e rukou není branká� omezen. 

- P�i nesportovním chování �i hrubém zákroku m�že rozhod�í hrá�e do�asn� vylou�it na 2 
min, �i do konce polo�asu dle míry provin�ní. Hrá� bude vykázán ze h�išt� ústn� bez 
ukázání �ervené karty. Jeho místo smí zaujmout další hrá�.



Standardní situace:  

- Vhazování se provádí podle ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
To, zda je mí� v autu, je rozhod�ím posuzováno pokud možno p�esn�, ale pokud má 
hrá� snahu mí� dostihnout a není z�etelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává 
rozhod�í pokra�ovat ve h�e. Nejbližší bránící hrá� má být dva metry od vhazujícího 
hrá�e. 

- Kop z rohu: Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu. 

- Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 16 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: Kop 
od branky se provádí tak, že mí� bude umíst�n p�ed branku ve vzdálenosti asi 3 m od 
brankové �áry. Hrá�i mohou po kopu od branky svého týmu p�evzít mí� v PÚ a po té smí 
být v pokutovém území brán�ni. Hrá�i soupe�e jsou p�i kopu od branky mimo PÚ. Kopem 
od branky není možné p�ekopnout pomyslnou polovinu bez doteku spoluhrá�e �i dopadu 
mí�e na zem na vlastní polovin�, viz pravidlo VIII. bod 4.  

- Volný kop: Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
P�i provád�ní volných kop� musí být hrá�i soupe�e nejmén� 5 m od místa p�estupku. 

- Pokutový kop: Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
Pokutový kop je na�ízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ je 
zahráván ze vzdálenosti 7 m. P�i pokutovém kopu je v brance hrá�, který byl v moment�
p�estupku na postu branká�e. 



3. Pravidla sout�že mladší p�ípravky a minip�ípravky (4 + 1): 

- Po�et hrá��: Hraje se se 4 hrá�i v poli a branká�em bu	 na jednom „minih�išti“ nebo 
soub�žn� na dvou „minih�ištích“.  

- Klesne-li po�et hrá�� pod 3+1, rozhod�í utkání ukon�í. 
- Hrá� m�že být do�asn� vylou�en na 2 minuty nebo do konce polo�asu dle míry 

provin�ní. Jeho místo smí zaujmout další hrá�. Vylou�ený hrá� bude vykázán ze h�išt�
bez ukázání �ervené karty.  

- Hrací plocha:  „Minih�išt�“ je rozm�ru 25 x 35 m s vytý�ením na p�lce velkého h�išt�. 
„Minih�išt�“ je vymezeno postranními �arami velkého h�išt�, �arami jiné barvy nebo 
pomocí nízkých met barevn� odlišených v místech vymezující PÚ a p�lku h�išt�. Mety 
jsou rozmíst�ny s rozstupem do 4 m, aby hrá��m dostate�n� ukazovaly, kde je hranice 
h�išt�.  

- Pokutové území: je vymezeno pomyslnou �arou ve vzdálenosti 5,5 m od brankových �ar 
„minih�išt�“ p�es celou ší�ku „minih�išt�“ a na postranních �arách barevn� odlišenými 
metami �i praporky ve vzdálenosti 0,75 - 1 m od �áry „minih�išt�“. K vymezení lze využít 
prodlouženou �áru brankového území velkého h�išt�. 

- Branky: jsou o rozm�ru 2 x 5 m opat�ené sít�mi. 

- Hrací doba: Doba hry je 2 x 20 minut s 10 minutovou p�estávkou. Pokud se trené�i 
dohodnou, že ani jeden tým nebude odcházet na p�estávku do šaten, pak je možná i 
dohoda na kratším trvání p�estávky, minimáln� však 5 minut. 

- Mí�: Hraje se s mí�i o velikosti �. 3, o hmotnosti 250 - 310 gram� a o obvodu 57 - 62 cm. 

- Zakázaná hra: Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
- Pokud je zahrána “malá dom�“, branká� ji smí chytit rukama. Mí� po vhazování chytit do 

rukou nesmí. 
- Pokud se dotkne mí�e branká� rukou op�tovn� po té, co jej z rukou pustil, aniž by 

se mezitím n�kdo jiný mí�e dotknul, je tým potrestán nep�ímým volným kopem z hranice 
PÚ na vertikální linii p�estupku. Pokud má branká� mí� v ruce, nesmí mu být brán�no 
v rozehrávce v pokutovém území. Branká�em rozehraný mí� však smí být v pokutovém 
území protihrá�em zachycen. 

- Branká� musí po jakémkoliv chycení mí�e do rukou dát do 6 vte�in mí� na zem, nebo 
rozehrát. Pokud by dle rozhod�ího držel branka� mí� v rukou déle, vyžádá si rozhod�í 
mí� a podá jej druhému týmu na p�lku h�išt�. Mí� musí být podán volnému hrá�i, tak aby 
ho nedostal do zjevné nevýhody.  

- Odehraje-li branká� ze svého pokutového území mimo n�j mí� nohou, musí jím zahraný 
mí� dopadnout na vlastní polovinu „malého h�išt�“, nebo se mí�e musí dotknout na 
vlastní polovin� jiný hrá� d�íve, než mí� p�ejde p�lící �áru. Tato podmínka platí i pro 
ostatní hrá�e ve vlastním pokutovém území, byl-li mí� p�ed tím ze hry (p�i rozehrání 
standardní situace). Porušení pravidla je trestáno p�ímým volným kopem z pomyslné 
p�lící �áry v míst�, kde ji mí� p�ešel. Rozhod�í m�že uplatnit pravidlo o ponechání 
výhody ve h�e soupe�i. V rozehrání mí�e rukou není branká� omezen. 

- P�i nesportovním chování �i hrubém zákroku m�že rozhod�í hrá�e do�asn� vylou�it na 2 
min, �i do konce polo�asu dle míry provin�ní. Hrá� bude vykázán ze h�išt� ústn� bez 
ukázání �ervené karty. Jeho místo smí zaujmout další hrá�. 



Standardní situace:  

- Vhazování se provádí podle ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
To, zda je mí� v autu, je rozhod�ím posuzováno pokud možno p�esn�, ale pokud má 
hrá� snahu mí� dostihnout a není z�etelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává 
rozhod�í pokra�ovat ve h�e. Nejbližší bránící hrá� má být dva metry od vhazujícího 
hrá�e. 

- Kop z rohu: Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu. 

- Kop od branky: Platí ustanovení pravidla 16 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: Kop 
od branky se provádí tak, že mí� bude umíst�n p�ed branku ve vzdálenosti asi 3 m od 
brankové �áry. Hrá�i mohou po kopu od branky svého týmu p�evzít mí� v PÚ a po té smí 
být v pokutovém území brán�ni. Hrá�i soupe�e jsou p�i kopu od branky mimo PÚ. Kopem 
od branky není možné p�ekopnout pomyslnou polovinu bez doteku spoluhrá�e �i dopadu 
mí�e na zem na vlastní polovin�, viz pravidlo VIII. bod 4.  

- Volný kop: Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
P�i provád�ní volných kop� musí být hrá�i soupe�e nejmén� 5 m od místa p�estupku. 

- Pokutový kop: Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s t�mito odchylkami: 
Pokutový kop je na�ízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ je 
zahráván ze vzdálenosti 7 m. P�i pokutovém kopu je v brance hrá�, který byl v moment�
p�estupku na postu branká�e. 

St�ídání hrá�� u p�ípravek: 

St�ídání je opakované a lze je provád�t pouze v p�erušené h�e. Hrá�, který byl vyst�ídán, se 
smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zú�astnit se další hry. St�ídání se týká 
všech hrá�� uvedených v zápise o utkání. St�ídání hrá�� musí být oznámeno rozhod�ímu a 
p�i p�erušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promar�ování doby hry.  
Hrá�i, kte�í jdou na hrací plochu, musí být p�ipraveni u lavi�ky pro p�íslušníky družstva 
v prostoru technické zóny a hrá�i, kte�í z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, 
tedy i na opa�né stran� hrací plochy, za brankou apod. Za správné provád�ní vým�ny hrá��
i jejich správný po�et na hrací ploše zodpovídá trenér, �i vedoucí  družstva.  V p�ípad�, že 
rozhod�í zjistí vyšší po�et hrá�� z jednoho týmu na hrací ploše, hru p�eruší (pokud neuplatní 
výhodu ve h�e). Hru naváže NVK v míst�, kde byl mí� v okamžiku p�erušení hry. 

Up�esn�ní startu hrá�e za více družstev: 

Hrá� m�že v jednom termínu (hracím kole) nastoupit pouze za 2 družstva. 

St�ídavý start u hrá�� p�ípravek není povolen. 



Rozhod�í pro sout�že p�ípravek: 

- Rozhod�í nemusí být vždy delegován svazem, proto se zavádí povinnost každého týmu 
mít svého „oddílového rozhod�ího“, který je registrovaným �lenem FA�R s ID. Na každé 
utkání každý tým zajistí tolik „oddílových rozhod�ích“, aby byli schopni obsáhnout 
polovinu po�tu „minih�išt“. Utkání �ídí a eviduje jako celek hlavní rozhod�í, z domácího 
týmu. Ve výjime�ném p�ípad� m�že být hlavním rozhod�ím i jeden z trenér� (asistent�).  

- Utkání mohou �ídit jako rozhod�í i oddílový rozhod�í starší 15 let. Za vypln�ní a odeslání 
zápisu je v tomto p�ípad� zodpov�dný domácí tým. Pokud dojde v �ízení utkání ke 
kritické situaci, která hrozí tím, že by ji nezletilí rozhod�í nezvládl (rozep�e rodi��, trenér�, 
hrá�� atd.) pom�že �ešit nastalý problém funkcioná�i domácího oddílu. Pokud je p�ítomen 
rozhod�í s licencí, �ešení p�ebírá on. 
Oddílový rozhod�í musí znát v této kategorii používaná pravidla minifotbalu, za což 
odpovídá tým. Vedoucí �i trenér týmu pr�b�žn� kontroluje, proškoluje a domlouvá ú�ast 
oddílových rozhod�ích.  

Nevhodné chování funkcioná�� a divák�: 

Diváci mají zákaz vstupu na h�išt� a z�stávají v prostorech vyhrazených pro diváky. 
V p�ípad� nevhodného chování divák� �i �len� realiza�ních tým�, následují t�i kroky jednání 
rozhod�ího sm�rem k aktér�m nevhodného chování: 

a) Vyzve aktéry klidnou formou uklidn�ní, pop�ípad� požádá vedoucí �i trenéry, aby 
s uklidn�ním situace pomohli.  

b) Vykáže aktéry z prostor� ur�ených pro diváky u „malého h�išt�“. V p�ípad�, že je prostor 
pro diváky bezprost�edn� u �ar „malého h�išt�“, vykáže aktéry do vzdálených prostor a 
požádá po�adatele o zajišt�ní požadavku.  

c) Ukon�í utkání 0:3 v neprosp�ch týmu, jehož fanoušci �i funkcioná�i se zjevn� nevhodn�
chovali a vše uvede do zápisu o utkání. V p�ípad�, že nelze zjevn� ur�it, ke kterému 
týmu akté�i nevhodného chování náleží, nebo se toto d�je oboustrann�, pak kon�í utkání 
0:0. 

V p�ípad�, že týmy nesouhlasí s postupem rozhod�ího, uvedou to v zápisu o utkání a dále se 
postupuje dle platného disciplinárního �ádu. 

Kontrola totožnosti hrá�� v mládežnických kategoriích (konfrontace) není v sout�žích 
�ízených VV M�FS povinná. STK však konfrontaci doporu�uje. 

�


