Pravidla pro mladší žáky 7 + 1, starší přípravku 7+1 a mladší přípravky 5+1:
Mladší žáci a přípravky hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi :
Hrací plocha :
Pro mladší žáky a starší přípravku:
je na šířku poloviny fotbalového hřiště / 44 x 60 m /, postranní čára hřiště u brankové
konstrukce je souběžně s malým vápnem. Velikost hřiště lze uvažovat s tolerancí 3 m.
Vymezení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové
území a půlku hřiště. PÚ je vymezeno 12 x 12 m, zpravidla souběžně s čárou pokutového
území. Značka /pomyslná/ PK je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.
Pro mladší přípravku:
je na šířku čtvrtiny fotbalového hřiště / 22 x 33 m /. Velikost hřiště lze uvažovat s tolerancí
3 m. Vymezení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených, kde hrací plocha musí být
vytýčena nejméně 5m od pevné branky směrem do hrací plochy. PÚ je vymezeno 12 x 12
m. Značka /pomyslná/ PK je ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry.
Počet hráčů:
Hraje se s 7 hráči a brankářem u mladších žáků a straší přípravky. Mladší přípravka hraje s 5
hráči a brankářem. Maximální počet hráčů do utkání je 18.
Hrací doba : dle rozpisu soutěží čl. 11 (doba hry).
Míč : hraje se s míčem o velikosti č. 4 / v případě, že nebude k dispozici, musí být sehráno i
s míčem jiné velikosti /.
Branky: pro všechny kategorie jsou 5 x 2 m.
Střídání hráčů : letmé /hokejové/ bez striktních omezení.
Pravidlo o ofsajdu neplatí.
Zakázaná hra :
1. pokud je zahrána malá domů, brankář ji nesmí chytit rukama. V tomto případě bude
nařízen PK.
2. kroky brankáře v PÚ se napočítají, jakmile položí míč na zem, může hrát pouze nohou.
V případě opětovného chycení míče rukou je nařízen PK.
3. brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu na zem, ale smí míč
vyhodit rukou přes půlku. Standardní : autové vhazování se provádí vhazováním, rohové
kopy jsou rozehrány z průsečíku pomezní a brankové čáry / z rohu hřiště / . Technická zóna
se vyhrazuje za brankou hlavního hřiště, za brankovou čárou.
4. V prostoru technické zóny se mohou zdržovat pouze osoby, uvedené v zápise o utkání,
5. Po skončení utkání se provádí PK v počtu pěti hráčů z obou družstev. Výsledek PK se
uvede v zápisu o utkání.

