
Pravidla přípravky 5+1 
 

Startují chlapci narozeni po 1.1.2001 a mladší a dívky narozené po 1.1.2000 a mladší 
 
Pravidlo I:  Počet hráčů:  5 + 1 
 
Pravidlo II: Velikost h řiště: 25x40 metrů (vymezené čárami, kužely a metami) 
     PÚ vymezeno metami 5 x 25m 
 
Pravidlo III: Velikost branek:  2 x 5m 
 
Pravidlo IV. Hrací doba:   2x20 min. s 5 minutovou přestávkou 
 
Pravidlo V: Mí č:   velikost míče č.3 
 
Pravidlo VI.: Pozdrav před a po utkání:  
     Před i po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým  
     způsobem (ruce si podají, nebo si plácnou všichni   
     hráči) 
 
Pravidlo VII: St řídání hráčů: Střídání je letmé (hokejové), nejdříve hráč opustí hřiště a pak 
     vstoupí střídající (i v nepřerušené hře) 
 
Pravidlo VIII: Zakázaná hra:  Pokud je zahrána “malá domů“, brankář ji nesmí chytit  
     rukama 
 Brankář musí po jakémkoliv chycení míče rozehrát do 6 vteřin, 

při kopu musí míč dopadnout či hráč ho převzít na vlastní 
polovině (při porušení soupeř rozehrává z půlící čáry).U 
vyhazovaného míče z rukou pravidlo neplatí. 

 Kroky brankáře v pokutovém území se nepočítají. Jakmile položí 
brankář míč na zem, může pokračovat ve hře již jen nohou. 
Brankářem rozehraný míč však smí být v pokutovém území 
protihráčem zachycen. 

 Osobní tresty se hráčům přípravek neudělují. Při nesportovním 
chování či hrubém zákroku může rozhodčí hráče dočasně 
vyloučit na 2 min, či do konce poločasu dle míry provinění. Jeho 
místo smí zaujmout další hráč. 

 
Pravidlo IX : Standardní situace: Autové vhazování se provádí dle pravidel fotbalu a nejbližší 

bránící hráč má být 2 metry od vhazujícího. 
 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. 
 
Pravidlo X: Výsledek utkání, rozhodčí a zápis o utkání: 
 Rozhodčího deleguje svaz, pokud tak není, povinností každého 

týmu je mít svého „týmového rozhodčího“ (o volbě pak 
rozhoduje los mezi nimi). 

 Zápis o utkání zašle řídícímu orgánu delegovaný rozhodčí, pokud 
není delegovaný rozhodčí, zodpovídá za odeslání domácí tým. 
Pokud dojde při utkání ke zranění nebo jiné závažné události, 
kterou je třeba evidovat, pak se odesílá vedoucími družstvy 
podepsaný písemný zápis řídícímu orgánu s uvedením nastalých 
skutečností. 

 Týmový rozhodčí musí znát v této kategorii používaná pravidla 
minifotbalu, za což odpovídá tým. 



  
Pravidlo XI: soutěže, zveřejňování výsledků: 
 Pro týmy v soutěžích postačuje minimálně 6 hráčů. 
 V dlouhodobých soutěžích či systému turnajů se nevedou veřejné 

výsledkové listiny, nepočítají se body, eviduje se počet 
vstřelených a obdržených branek. 

 Po půl roce se mohou kluby dle kvality odehraných utkání 
přihlásit do jiné (kvalitativně vyšší či nižší) soutěže, je-li 
založena. 

 
Hřiště: 
 

 


