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1. Tento článek č. 7 platí pro kategorie mladší a starší přípravky a pro kategorii mladších žáků. V soutěžním ročníku 2010/11 
startují žáci a žákyně  v těchto věkových kategoriích: 

 
2. Hráči startují na registrační průkaz ČMFS. Ke startu hráče lze využít i ustanovení o střídavém či sdruženém startu - viz 

článek 20 bod 20 a 21 tohoto RS 
 

3. Pro minifotbal platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi: 
 

a) Hrací plocha   
Vyznačení hrací plochy, rozměry branek, velikost míče: 

 

A. Mladší přípravka 
 velikost hrací plochy je 19 x 30 m 
 hraje se s míčem velikosti č.3 
 pokutové území je ohraničeno šířkou hrací plochy a značkami ve 

vzdálenosti 7 m od brankové čáry 
 ve stejné vzdálenosti (7 m) se vyznačí značka pokutového kopu 
 rohy jsou označeny praporky, trestné území značkami 
 rohy se kopají normální, ne zkrácené 
 pro střídání se vymezí prostor podél pomezní čáry, která je zároveň pomezní čarou normálního hřiště 
 branky mají rozměry 5 x 2 m a jsou umístěny uprostřed obou brankových čar. Pokud nemá pořadatel 

turnaje 2 sady těchto 
branek, bude velikost branek na druhém hřišti vyznačena tyčemi. 
 

B. Starší přípravka 
 velikost hrací plochy je 25 x 40 m 
 hraje se s míčem velikosti č.4 
 pokutové území je ohraničeno šířkou hrací plochy a značkami ve vzdálenosti 7 m od brankové čáry 
 ve stejné vzdálenosti (7 m) se vyznačí značka pokutového kopu 
 rohy jsou označeny praporky, trestné území značkami 
 rohy se kopají normální, ne zkrácené 
 pro střídání se vymezí prostor podél pomezní čáry, která je zároveň pomezní čarou normálního hřiště 
 branky mají rozměry 5 x 2 m a jsou umístěny uprostřed obou brankových čar 
 

C. Mladší žáci 
 velikost hrací plochy je polovinou normálního hřiště, jehož postranní čáry jsou čarami brankovými a 

středová a branková čára jsou čarami postraními 
 hraje se s míčem velikosti č.4 
 pokutové území je ohraničeno ve vzdálenosti 12 m od levé a pravé tyče branky a prodlouženou 

boční čarou pokutového území normálního hřiště 
 8 m od brankové čáry se vyznačí značka pokutového kopu 
 rohy jsou označeny praporky, trestné území značkami 
 rohy se kopají normální, ne zkrácené 
 pro střídání se vymezí prostor podél brankových čar jednotlivých branek 

branky mají rozměry  5 x 2 m a jsou umístěny uprostřed obou brankových čar 
 

b) Brankáři: 
oproti PF jsou ve hře brankáře  tyto odlišnosti: 
 

A. Mladší a starší přípravka 
 brankář ze hry vykopává z ruky, je-li míč ze hry po autu, uvádí jej do hry zpět brankář v prostoru 

pokutového území výkopem ze země. 
 kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může 

pokračovat ve hře pouze nohou. Při uvádění míče do hry brankářem, musí být hráči soupeře mimo 
pokutové území. Neplatí doteky rukou brankáře při malé domů. 

 při provádění volných kopů, smí stát hráči soupeře minimálně 3 m  před brankářem a to z důvodu, 
aby měl brankář vytvořeny podmínky pro výkon své činnosti 

 

B. Mladší  žáci 
 brankář  dodržuje PF a SŘ (malá domů –nesmí) 

 

c) Ofsajd: 
 u mladších a starších minižáků neplatí pravidlo o ofsajdu. 
 u mladších žáků je ofsajdová čára polovina hřiště 

 

Mladší přípravka 
nar. 1.1. 2002  a mladší(žáci) a žákyně narozené po 1.1.2001 a mladší, nejdříve však po 
dovršení 6 let 
 

Starší přípravka 
nar. 1.1. 2000 a mladší(žáci) a žákyně narozené po 1.1.1999 a mladší, nejdříve však po dovršení 
6 let  
 

Mladší žáci narozeni po 1.1.1998 a žákyně narozené po 1.1.1997 a mladší , nejdříve však po dovršení 6 let  



d) Volné kopy: 
Při provádění volných kopů, musí být hráči bránícího mužstva vzdáleni od míče : 

 Mladší přípravka 5m 
 Starší přípravka 6m 
 Mladší žáci  7m 

Pokud nelze tuto vzdálenost dodržet, mohou být bránící hráči nejblíže k míči, stojí-li na brankové čáře ve vlastní 
brance. 

 

e) Počet hráčů: 
    

A. Mladší přípravka 
 Družstvo je složeno z maximálně 15 hráčů v jednom utkání z čehož jsou vždy na hrací ploše 4 hráči 

v poli a 1 brankář. 
 Zápis se vyhotovuje jen v případě zranění. Jednotlivá mužstva přivezou na turnaj seznam hráčů, 

kteří budou všichni registrovaní a budou mít pro hru připravené 2 sady dresů, nebo jednu sadu a 
rozlišovací tílka. 

 Minimální počet hráčů družstva v utkání jsou 4 z toho musí být vždy jeden brankář. Klesne-li počet 
hráčů pod čtyři, nelze v utkání pokračovat. 

   

B. Starší přípravka 
 Družstvo je složeno z maximálně 18 hráčů v jednom utkání z čehož je vždy na hrací ploše 5 hráčů 

v poli a 1 brankář. 
 Z každého utkání se vyhotovuje standardní zápis o utkání. V zápise o utkání může být maximálně 5 

hráčů na střídavý (sdružený ) start. 
 Minimální počet hráčů družstva v utkání je 5 z toho musí být vždy jeden brankář. Klesne-li počet 

hráčů pod pět, nelze v utkání pokračovat. 
          

C. Mladší žáci 
 Družstvo je složeno z maximálně 16 hráčů v jednom utkání z čehož je vždy na hrací ploše 7 hráčů 

v poli a 1 brankář. 
 Z každého utkání se vyhotovuje standardní zápis o utkání. V zápise o utkání může být maximálně 5 

hráčů na střídavý (sdružený ) start. 
 Minimální počet hráčů družstva v utkání je 6 z toho musí být vždy jeden brankář. Klesne-li počet 

hráčů pod šest, nelze v utkání pokračovat. 
 

f) Střídání: 
    

A. Mladší a starší přípravka 
  

mezi povoleným počtem hráčů v utkání může docházet libovolně k výměně hráčů i v nepřerušené hře, 
avšak tím způsobem, že nejprve opustí hřiště střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu 
z vymezeného prostoru pro střídání  nový hráč. Zpětný návrat je povolený. Střídání se provádí 
z vymezeného prostoru podél  pomezní čáry, která je zároveň pomezní čarou normálního hřiště  - viz 
článek 20 bod 18 tohoto RS 

 

B. Mladší žáci 
 

mezi povoleným počtem hráčů v utkání může docházet libovolně k výměně hráčů jen v přerušené hře. Hráč 
který je střídán, může opustit hřiště z kteréhokoliv místa, nový hráč poté může vstoupit na hrací plochu jen 
z vymezeného prostoru pro střídačky. Zpětný návrat je povolený.Střídání se provádí z vymezeného 
prostoru podél  brankových čar  - viz článek 20 bod 18 tohoto RS 

 

g) Hrací doba : 
    

 Mladší přípravka 3 x 10 minut přestávka 5minut 
mezi zápasy turnaje minimálně 20 minut 

 Starší přípravka 3 x 15 minut přestávka 7minut 
 Mladší žáci  2 x 30 minut přestávka 15 minut 

 

h) Zápis o utkání: 
U starších minižáků a mladších žáků se před zápasem vyplní zápis o utkání  - viz PF a SŘ 
U mladších minižáků se vyplňuje pouze v případě zranění v utkání.  

 

i) Ostatní náležitosti kategorie mladších přípravek: 
 Kategorie mladších přípravek bude hrát svá utkání turnajovým způsobem. V každém kole se 

uskuteční tři turnaje po čtyřech (v jednom turnaji pěti) účastnících. Přehled turnajů i s uvedením 
pořadatele je uveden v RS. Pořadatelé jednotlivých turnajů nahlásí řídící komisi nejpozději do 
10.08.2010 přesné termíny jednotlivých turnajů (datum, začátek turnaje). Začátek turnaje nesmí být 
stanoven dříve než v 09.00 hodin. STK po té vydá doplněk RS s časovými propozicemi jednotlivých 
turnajů. V případě termínové kolize s jinými mistrovskými utkání řízených OFS bude mít turnaj 
mladších přípravek přednost, jako utkání vyšší soutěže. 

 Pořadatel turnaje zajistí dva oddílové rozhodčí, funkci asistentů rozhodčího budou zastávat členové 
jednotlivých družstev (pozor na kumulaci funkcí)  

 V kategorii mladších přípravek se dosažené výsledky nehodnotí. U zúčastněných družstev bude   
pouze evidován počet vstřelených branek. 

 Z jednotlivých utkání turnaje se nevyhotovuje zápis, ten bude pořízen pouze v případě zranění 
v utkání.  

 Z každého turnaje bude pořízen celkový zápis turnaje Jednotlivá družstva jsou povinna předat 
pořadateli turnaje soupis hráčů, kteří se turnaje zúčastní. K tomu použijí formulář „Seznam hráčů“, 
který před začátkem turnaje vyplní a předají pořadateli turnaje. Pořadatel zajistí předání celkového 



zápisu turnaje spolu se seznamy jednotlivých družstev řídící komisi tak, aby ta jej měla k dispozici 
následující úterý. 

 Kluby, které mají v kategorii mladší přípravky přihlášeno více družstev, nemusí v této kategorii 
předkládat řídící komisi seznamy hráčů. Hráči jednoho klubu mohou startovat za všechna družstva 
tohoto klubu v dané kategorii. 

 Každý účastník turnaje bude mít k dispozici dvě sady dresů nebo jednu sadu rozlišovacích tílek. 
Dále bude mít k dispozici míč (příslušné velikosti), který v případě nutnosti zapůjčí pořadateli 
turnaje. 

 Hrací plán turnaje: 
turnaj o čtyřech účastnících          turnaj o pěti účastnících 

1 – 4 2 – 3     2 – 5 3 – 4 
4 – 3 1 – 2     5 – 3 1 – 2 
2 – 4 3 – 1     3 – 1 4 – 5 

       1 – 4 2 – 3 
       4 – 2 5 – 1 


