
Pravidla mladších žáků 7+1 
 

Startují chlapci narozeni po 1.1.1999 a mladší a dívky narozené po 1.1.1998 a mladší 
 
Pravidlo I:  Počet hráčů:  7 + 1 
 
Pravidlo II: Velikost h řiště: 42x50 metrů , maximálně 60x70 metrů 
      
Pravidlo III: Velikost branek:  2 x 5m 
 
Pravidlo IV. Hrací doba:   2x30 min. s přestávkou 15 min. (minimálně 10 min.) 
 
Pravidlo V: Mí č:   velikost míče č.4 
 
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: pouze v přerušené hře u laviček příslušných družstev po   
     oznámení rozhodčímu. Není omezen celkový počet střídání ani  
     počet střídání jednoho hráče. 
 
Pravidlo VIII: Zakázaná hra:  Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: 
     1. Brankář musí míč dát do hry do 6 sekund, při porušení následuje 
     nepřímý kop z místa přestupku. 
     2. Odehraný míč nohou brankářem musí dopadnout na vlastní  
     polovině nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč 
     dříve, než míč přejde půlící čáru.Tato podmínka platí i pro ostatní 
     hráče ve vlastním pokutovém území při rozehrání standardní  
     situace. 
     3. Nepřímým kopem se trestá po přihrávce „malá domů“ 
     4. Osobní trest je pouze ve formě 5 min. vyloučení. Hráč bude  
     vykázán bez ukázání červené karty. Po vykázání hráče ze hřiště  
     nesmí počet klesnout pod 6, v tom případě následuje odložený t 
     trest.  
 
Pravidlo IX : Standardní situace: Při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6 metrů. 
 Pro vhazování platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu pokud 

možno přesně, není-li to zřetelné, nechá rozhodčí pokračovat ve 
hře. 

 Kop od branky cca 8 metrů od brankové čáry. Hráči mohou po 
kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a poté smí být v PÚ 
bránění. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. 

 Kop z rohu je rozehráván z vyznačené vzdálenosti 16 metrů od 
bližší tyče branky. 

 Volný kop – při zahrávání musí být hráči soupeře nejméně 6 
metrů od místa přestupku. 

 Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 metrů. 
 
Ofsajd:  ustanovení platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí 

pokutového území. 
 
Výstroj hrá čů: Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, jinak 

platí pravidlo 7 Pravidel fotbalu 
 
Rozhodčí: Delegaci provádí KR OFS  
 



Chování funkcionářů a diváků: Diváci zůstávají v prostorech vyhrazených pro diváky, mají zákaz 
vstupu na hřiště. V případě nevhodného chování: 

 - vyzve rozhodčí aktéry k uklidnění 
 - vykáže aktéry z prostoru pro diváky a požádá pořadatele o 

zajištění pořádku 
 - ukončí utkání 0:3 v neprospěch týmu, jehož fanoušci a 

funkcionáři se zjevně nevhodně chovali a vše uvede do zápisu. 
Pokud se toto děje oboustranně, pak ukončí utkání 0:0 a žádný 
tým nezíská bod v soutěži. 

 - v případě, že týmy nesouhlasí s postupem rozhodčího, uvedou to 
v zápisu a dále se postupuje podle platného disciplinárního řádu.  

 
 


