
A S O C I A C E    Š K O L N Í C H    S P O R T O V N Í C H   K L U B Ů   V Y Š K OV 
 

       pořádá 
 

okresní přebor v 
 

MINIFOTBALU – POHÁR MŠ SLZŠ 

 

 
Datum:  pátek  7. 11. 2014 

 

Místo:  hřiště s umělou trávou – stadion ve Vyškově 

 

Prezentace: 8.00 - 8.30 hod. Vedoucí družstva předloží při prezenci soupisku 

družstva  

 

Zahájení:  8.45 hod. 

 

Kategorie: IV. 8.-9. ročník ZŠ (1998-2001)  

 

Pravidla: hraje se podle pravidel fotbalu  

Jedna sada dresů označena čísly a rozlišovací dresy jiné barvy. 

S sebou 1 míč na hru (řádně označen ZŠ). 

  

Cestovné:  hradí vysílající ZŠ 

 

Družstva: ZŠ Purkyňova, Morávkova, Komenského Slavkov a Víceleté 

Gymnázium a OA Bučovice. 

 

Pojištění:  účastníci turnaje nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a  

  ztrátám! Mají s sebou kartu zdravotní pojišťovny. 

 

Potvrzení účasti: zasílejte obratem na e–mailovou adresu: 

LiborKocourek@seznam.cz  

 

Poznámka:  kopačky na umělou trávu 

 

 

 

 

 

   Mgr. M. Šustek   Mgr. L. Kocourek 

   OR AŠSK Vyškov   OR AŠSK Vyškov 
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Pravidla futsalu - výňatek pro ŠkoFL 2013/2014 

Není-li níže stanoveno jinak, platí obecně platná pravidla futsalu, kompletní verze pravidel 

futsalu je na internetových stránkách futsalu ČMFS (adresa: 

www.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php)  

Hřiště: rozměry 20x40 metrů 

Míč: vel.4 se sníženým odskokem  

Branky: házenkářské, tzn. o rozměrech 3x2 metry.  

Hrací čas: 2x10 minut hrubého času  

Počet hráčů: 4+1 (musí nastoupit na začátku utkání, v průběhu utkání může klesnout až na 

2+1, klesne-li dále je utkání ukončeno), k utkání může nastoupit maximálně 12 hráčů, platí 

letmé (hokejové) střídání všech hráčů (včetně brankáře) v zóně pro střídání (=5m od středové 

čáry hřiště na každou stranu).  

Další ustanovení  

 Pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, pokud rozehrávající překročí limit, 

rozehrává soupeř, při rozehrání musí stát soupeř min. 5 m od míče.  

 Rohy i auty se rozehrávají nohou, míč musí stát přesně na čáře a hráč musí stát oběma 

nohama mimo hřiště.  

 Platí absolutní zákaz skluzů - za skluz při, kterém hráč zasáhne soupeře následuje 

ihned vyloučení.  

 Penalta se zahrává ze šesti metrů.  

 Za zvláště hrubé porušení pravidel (např.hrubý nebo úmyslný faul, urážka rozhodčího 

či soupeře) je hráč vyloučen do konce zápasu a družstvo hraje dvě minuty v oslabení, 

pokud v oslabení inkasuje, může ihned nastoupit jiný hráč, vyloučený hráč musí odejít 

do šaten.  

 Malá domů a hra brankáře - po autu brankář rozehrává míč rukou (platí pravidlo čtyř 

sekund), přičemž míč může vyhodit i za polovinu hřiště, při malé domů nesmí nikdy 

hrát rukou, na vlastní polovině nesmí brankář držet míč déle než čtyři sekundy a na 

vlastní polovině platí zákaz dvojího hraní brankáře, tzn. že brankáři spoluhráči 

nemohou nahrát na nohu míč 2x po sobě (ruší se pouze dotykem soupeře) - na 

soupeřově polovině brankáři mohou spoluhráči přihrávat libovolně.  

 

http://nv.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php

