
 
 Hrací doba základní skupiny: 1 x 10 minut hrubého času.  
Hrací doba play off: 1 x 10 minut hrubého času  
 
- pokutový kop, musí být proveden i v případě, že uplynula řádná hrací doba, pokud byl nařízen 
 

Hrací plocha: 20 x 40 m  

Počet hráčů: 4 + 1  

Maximální počet hráčů v týmu: 12  

Maximální počet týmů v turnaji: 24 

 
Kritéria určující postupové týmy:  

1. Počet bodů  

2. Vzájemné utkání  

3. Celkový rozdíl skóre  

4. Počet vstřelených branek  

5. Los (kámen, nůžky, papír na tři vítězství)  

 

 
1. Každý zápas řídí kvalifikovaní rozhodčí, kteří jsou vybráni pořadatelem.  

2. Podání protestu v kanceláři pořadatele/ rozhodčích: 100 Kč za projednání.  

3. Hraje se dle pravidel Futsal-FIFA – krom menších úprav!  

4. 

 

5. Rozehrávající tým je určen na základě losu kapitánů mužstev před utkáním.  

6. Žlutá karta - udělení 2 trestných minut. V případě obdržené branky, smí mužstvo s nižším počtem 
hráčů doplnit o jednoho hráče. Červená karta - udělení 2 trestných minut + hráč již nesmí do 
probíhajícího zápasu nastoupit. V případě obdržené branky, smí mužstvo s nižším počtem hráčů 
doplnit o jednoho hráče. Do dalšího zápasu nastoupit může. Dle míry hrubosti, může být hráč 
vyloučen z turnaje na základě rozhodnutí hlavního pořadatele turnaje. Pravidlo se vztahuje stejnou 
měrou i na brankáře.  
 
7. Autový kop - vzdálenost protihráčů od místa rozehry je 5 m. Při rozehrání musí být míč v klidu na 
postranní čáře nebo za postranní čárou ve vzdálenosti maximálně 1 metr z místa, kde míč opustil hrací 
plochu. Míč musí být rozehrán do 5 vteřin, v případě nerozehrání do časové limitu je autový kop 
přiznán soupeři.  

8. Kop z rohu - vzdálenost protihráčů od místa rozehry je 5 m. Míč musí být nehybně uvnitř rohového 
čtvrtkruhu. Na rozehrání míče má hráč 4 vteřiny. Míč musí být rozehrán do 4 vteřin, v případě 
nerozehrání do časové limitu je soupeři přiznán výhoz od branky.  

9. Hra brankáře - brankář nesmí chytit do ruky malou domů, ale s brankářem mohou hráči hrát 
neomezeně. Brankář musí po převzetí přihrávky na vlastní polovině rozehrát míč do 5 vteřin. Na 
polovině soupeře čas není omezen. "Power-play" - hráč, který zastupuje brankaře musí být znatelně 
odlišen od ostatních hráčů svého týmu .  

10. Střídání hráčů - střídání musí probíhat ve vyznačeném prostoru, maximálně do vzdálenosti 1 m od 
vyznačeného místa pro střídání. V případě většího počtu hráčů na hřišti, než je povoleno, je hráči, 
který vstoupil na hrací plochu. Bude hráči udělena ŽK. Mužstvo hraje v plném počtu.  


