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Pravidla OP mladších přípravek r. 2006 a mladší
I.
Počet hráčů 4 v poli + brankář.
II.
Hřiště 19 x 30 m , možno 2 minihřiště na půlce HP, vymezení hřiště může být pomocí
nízkých met barevně odlišených v místech vymezující PÚ a půlku hřiště.
Je vhodné využít stálých čar hřiště fotbalu v rozích hřišť, ale minihřiště nesmí zasahovat
až ke konstrukci stacionárních branek. V případě, že je tyč stacit.velké branky blíže než
dva metry od čáry minihřiště, musí být zajištěna „vyměkčením“ proti nárazu do výše cca
1,5 m.
III.
Branky jsou v rozměru 2 x 5 m na obou minihřištích.
IV.
Čas utkání 1 x 13 minut v rámci turnaje (každý s každým).
V.
Hraje se s míči o velikosti č. 3 ( 2 míče zajistí pořádající oddíl).
VI.
Před i po skončení utkání se hráči pozdraví (ruce si podají, nebo si plácnou všichni hráči)
Rozhodčí - delegovaný na vyžádání od OFS nebo určený pořádajícím oddílem, může
ujasnit před turnajem stručně pravidla.
Na konci turnaje se doporučuje udělat nástup všech týmů, kde pořádající všem
poděkují za účast, navíc mohou odměnit i dobrotou všechny hráče. Nemusí.
VII.
Střídání hráčů je letmé ( opakované neomezeně) a bez striktních omezení. Nejdříve
opustí hráči hřiště a pak vstoupí střídající.
VIII.
Zakázaná hra – hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Pokud se zahrává „malá domů“ , brankář ji smí chytit rukama.
Kroky brankáře v PÚ se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat
ve hře již jen nohou.Pokud má brankář míč v ruce, nesmí mu být bráněno
v rozehrávce v PÚ. Brankářem rozehraný míč však smí být v PÚ protihráčem zachycen.
Brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na zem (
ani „half-volejem ), ale smí míč přes půlku vyhodit rukou.
Osobní tresty se hráčům neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může
rozhodčí hráče např. vyloučit na 5 minut, za vyloučeného hráče nastoupí náhradník.
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IX.
Autové vhazování se provádí buď vhozením, nebo rozehráním nohou, nebo
vyvedením míče do hřiště. Nejbližší bránící hráč má být dva metry od vhazujícího. To,
zda je míč v autu, je rozhodčím posuzováno pokud možno přesně, ale pokud má hráč
snahu míč dostihnout a není zřetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává rozhodčí
pokračovat ve hře.
Rohové kopy jsou rozehrávány dle pravidel fotbalu.
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku.
Pokutový kop je nařízen za významné porušení pravidel v prostoru PÚ a je zahráván ze
vzdálenosti 7 m.
X.
Rozhodčí na tyto turnaje budou delegováni OFS jen na vyžádání.
Oddíl musí zažádat o obsazení nejpozději do 12.8.2014 podzimní část.
Utkání turnaje mohou řídit vedoucí družstev nebo trenéři – na každý turnaj pořádající
oddíl zajistí dva „své rozhodčí“ .
Výsledky jednotlivých utkání se zapisují do „turnajové tabulky“, vytvořené pořádajícím
oddílem.
Soupisky všech zúčastněných týmů zašle pořádající oddíl nebo delegovaný rozhodčí
OFS řídícímu orgánu nejpozději do úterý 10 hodin. Buď naskenovat e-mailem nebo zaslat
poštou.
Pokud dojde při turnaji ke zranění, nebo jiné kritické situaci, kterou je potřeba
evidovat, pak je odeslán navíc i klasický řádně vyplněný zápis o utkání s uvedením
nastalých skutečností ( ke stažení na www.fotbal.cz ) podepsaný vedoucími družstev.
Tabulku s výsledky“ celého turnaje oddíly nemusí odevzdávat.
Rozhodčí (delegován pořádajícím oddílem) musí znát v této kategorii používaná pravidla
mini fotbalu, za což odpovídá pořádající oddíl.
XI.
K soutěži je možné přijmout pouze týmy, které mají řádně registrované hráče s ID.
KM ve spolupráci s STK OFS budou kontrolovat platná ID u všech hráčů , funkcionářů a
rozhodčích. Pokud na turnaji dojde k problémům s identifikací hráčů oproti RP – rozhodčí
tuto skutečnost zapíše do zápisu o utkání, dále to bude řešit KM s DK OFS.
V systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny, nepočítají se body z celé
sezony, hraje se od turnaje k turnaji.

 dodatek k Rozpisu mistrovských soutěží OFS ročník 2014/2015
Soutěže OP mladších přípravek řídí KM OFS Liberec ve spolupráci s STK.
Systém turnajový dle rozlosování.

