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Pravidla pro turnaje neslyšících ve futsalu v ČR
Pravidla účasti turnaje: Tyto pravidla a propozice jsou závazná pro všechny týmy. Je povinností
vedoucího či kapitána seznámit s těmito pravidly všechny hráče. Turnaj není omezen pohlavím ani
zkušenostmi, jediné omezení je věk nad 17 let. Pokud tato pravidla nestanoví jinak, platí pravidla futsalu. U
hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Prohlášení zákonných zástupců hráče
mladší 18 ti let stáhnete z webové stránky: www.czechdeaffotbal.cz .
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•

•
•
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Soupiska: Každý tým musí odevzdat vyplněnou a podepsanou soupisku před nastoupením k prvnímu
utkání. Soupisky obdrží vedoucí týmů. Soupisky družstev v počtu maximálně 10 hráčů (rozhodne
organizátor turnaje). Každý hráč však může startovat na tomto turnaji pouze za jedno mužstvo! Porušení
těchto bodů bude potrestáno vyloučením týmu z turnaje (všechny zápasy týmu budou kontumovány).
Povolení startu hráče: Kdo chce startovat za mateřský klub do hostujícího klubu, musí mít písemný
souhlas mateřského klubu. Bez souhlasu mateřského klubu bude platit poplatek za startovné 200,- Kč!!!
Kdo hraje s hostováním na černo, tomu hrozí disciplinární komise ČSNS!
Upozornění: Nemůžou hrát slyšící hráči – hrají pouze neslyšící. Nesmějí hrát se sluchadlem + KI!
Výstroj: Jednotné dresy (mimo brankáře), sálový nebo botasky se světlou podrážkou. Turfy jsou
přísně zakázané (Turfy - tenisky patří na umělou trávu)! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře,
kontrolují rozhodčí. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho
samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, náramek, atd.) Požadována je pouze sada jednotných dresů s
čísly. Chrániče ani štulpny jsou povinné. V případě shody dresů, budou mít pořadatelé připraveny
rozlišovací dresy.
Míče: Organizátor soutěže je povinen zajistit 3 míče na utkání velikost č. 4 se sníženým odskokem
Vlastní zabezpečení: Turnaj není pojištěn! Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní
nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce při prezentaci týmů. Na
samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti
absolvovat turnaj. Organizátor soutěže rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný
za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním.
Jakákoliv způsobená škoda v zázemí haly bude vymáhána po konkrétním týmu v plné výši. Pořadatel
turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým
nesportovním chováním.
Startovné: Návrh dle dohody spolupráce STK F ČSNS s ostatními kluby startovné turnaje muži
1000,- Kč a stará garda 800,- Kč. Pokud turnaj na počest výročí klubu, tak sami vyšší ceník startovné
turnaje. Všichni kluby souhlasili.
Každý člen musí předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku na rok v daném současné roky do
mateřského klubu. Kdo ztratil potvrzení o příspěvku klubu - musí požádat předsedu klubu o písemné
potvrzení se souhlasem zúčastnit se akce. Můžete předsedu požádat o zaslání potvrzení emailem. Zaplacené příspěvky platí v rámci ČSNS!! Ostatní příspěvky neplatí – např. u Unie nebo Spolku
nebo jiných organizací.
Nečleni, kteří nemají potvrzení o zaplaceném klubovém příspěvku zaplatí zvýšené startovné 200,- Kč
na 1 osobu! Startovné bude maximálně do 2000,- Kč – muži a stará garda do 1600 Kč.
POZOR – vysvětlení například:
1.) 2 členi + 6 nečlenů, to znamená vklad 1000,- Kč + 1200,- Kč (6 nečlenů x 200,-) = 2200,- Kč, ale
budou platit jen 2000,- Kč.
2.) 5 členů + 3 nečleni – vklad 1000,- Kč + 600,- Kč (3 nečleni x 200,-) = 1600,- Kč.
3.) Od 7 až více nečlenů – nesmí hrát žádné turnaje.
4.) 10 nebo méně členů – jen vklad 1000,- Kč.
5.) Oznámení: kdo hraje za družstvo na černo bez uvedení v soupisce, tak dostane kontumačně všechny
zápasy.
Systém turnaje: bude určen v závislosti na počtu přihlášených
Podmínky účasti: 4 + 1 (maximálně 10 hráčů) - rozhodne organizátor soutěže.
Hrací doba: hrací doba 1 x 7 minut hrubého času bez oddechových časů, ale podle rozpisu účasti na
počtu přihlášených, bez přestávek a také bez time-out. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na úpravu
hrací doby turnaje při vyřazovacích zápasech.
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Čekací doba: Čekací doba není žádná! Mužstvo, které se k utkání nedostaví dle rozpisu, prohrává
kontumačně 0:5.
Akumulovaný faul: Limit 3 fauly (žádná zeď volný kop)
Dvojí hraní s brankářem: Povoleno neomezeně
Bodování: Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů.
Postupový klíč: a) počet bodů, b) vzájemné zápasy, c) rozdíl ve skóre, d) počet vstřelených gólů.
V případě rovnosti bodů u více než 2 mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka jejich vzájemných zápasů
opět dle kritérií a) až d) s výjimkou bodu b).
Play-off: Klasický model pavouka osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, o 3. místo, finále. O 5. až 16.
místo se nehraje.
Pokutový rozstřel: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off, los určí tým, který začíná
zahrávat pokutové kopy, o postupujícím rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (3 hráči na každé
straně). Pokud je i nadále stav nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se
smí při PK pohybovat jen po čáře. První tři kopy musí provést různí hráči, poté bez omezení.
Rozhodčí: Doporučuji, že organizátor soutěže musí mít zajištěn 1 nebo 2 futsalové rozhodčí s licencí.
Pozor neobjednat fotbalového rozhodčího, ale futsalového rozhodčího.
Brankář: Rozehrává výhozem nebo výkopem, může i přes polovinu hřiště, přímo z výhozu nesmí
brankář dosáhnout branky, ani když se míč dotkl země. Malá domů, chycení míče do ruky po nahrávce
spoluhráče se nesmí, trestáno nepřímým volným kopem z PK.
Střídání: Hokejové střídání, uskutečňuje se u půlící čáry, výměnu brankáře lze uskutečnit jen tehdy,
když je míč mimo hru a musí se oznámit rozhodčímu.
Rozehrávání: Aut a roh se rozehrává z pomezní čáry (do 4 vteřin) kopem ze země, míč musí stát v klidu
na lajně. Vzdálenost všech hráčů soupeře od míče při autovém, rohovém, přímém i nepřímém kopu jsou
minimálně 3 metry.
Skluz: Platí zákaz skluzů v blízkosti hráče - za skluz, při kterém hráč v poli zasáhne soupeře, následuje
ihned vyloučení faulujícího hráče do konce utkání (bez oslabení mužstva) a přímý volný kop nebo
pokutový kop. Skluz v blízkosti soupeře, při kterém nedošlo ke kontaktu s protihráčem je rovněž
posouzen jako nebezpečná hra a tudíž přestupkem, za který se nařizuje nepřímý volný kop. Výjimkou
je skluz brankáře při zákroku v pokutovém území – tuto situaci řeší rozhodčí individuálně - vždy platí,
že skluz nesmí být veden přímo nohama proti hráči. Mimo pokutové území je brankář hráčem v poli a
platí tedy pro jeho zákroky stejné posuzování jako pro ostatní hráče. Skluz, při kterém se hráč snaží
zastavit míč jdoucí do autu nebo přes brankovou čáru a není v jeho bezprostředním okolí protihráč (tudíž
nehrozí jeho zranění), není považován za přestupek ve smyslu tohoto pravidla.
Za zvláště hrubé porušení pravidel (např. surový a/nebo úmyslný faul, plivnutí, urážka rozhodčího či
soupeře apod.) je hráč vyloučen do konce zápasu na jeho post může ihned nastoupit jiný hráč. Tresty se
nepřenášejí do dalších utkání.
Branka: Branka neplatí: přímo z autu, rukou, přímo z výhozu brankáře, přímo z nepřímého volného
kopu, autu nebo rohu zahraného do vlastní branky
Vyloučení: Vyloučený hráč se nesmí znovu vrátit do hry a má stop na další utkání. Družstvo pokračuje
ve hře oslabeno o 1 hráče po dobu 2 minut, v případě obdržení branky se vrací čtvrtý hráč do hry, ale ne
ten, který byl vyloučen. Rozhodčí ukončí utkání v případě, že počet hráčů jednoho z družstev na hrací
ploše klesl pod tři, dále při inzultaci rozhodčího.
Po skončení soutěže: Pořadatel je povinen vypracovat hodnocení, výsledky, tabulky, střelci, žluté karty
a sestavy mužstva a poslat všem účastníkům klubům a také na STK Fotbalu. Kdo nesplní požadavky a
hrozí finanční pokuty
Závěrečná: Vstup divákům pouze po přezutí, možnost si na recepci zakoupit návleky, záleží na
domluvě. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá
každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Všichni návštěvníci areálu
jsou povinni dodržovat provozní řád.

I. Všeobecná ustanovení M-ČR Futsal:
Čl. 1. – Řízení soutěží M-ČR Futsal:
Soutěže řídí Sportovní technická komise fotbalu, dále jen STK F ČSNS.
Čl. 2. – Pořadatel akcí M-ČR ve futsalu:
2.1. Pořadatelem utkání (turnaje nebo akce M-ČR ve futsalu) je pořadatelský klub.
2.2. Písemné přihlášky k účasti na M-ČR ve futsalu se zasílají předsedovi STK F ČSNS a
místopředsedovi futsalu STK F ČSNS do termínu stanoveného STK F ČSNS.
2.3. Pořadatelský klub je povinen zajistit potvrzenou halu a vypracovat propozice, které potom zašle
emailem předsedovi STK F ČSNS a místopředsedovi futsalu STK F ČSNS.
Čl. 3. – Termíny a začátky soutěží:
5.1. Pořadatelský klub ve spolupráci s STK F ČSNS vydá všem přihlášeným klubům potvrzené
propozice a termínovou listinu soutěží formou rozlosování na jednotlivé části.
5.2. V přihláškách je nutno napsat (doporučuje předem) v jaké barvě dresů bude družstvo hrát.
5.3. Po rozlosování se nesmí měnit časový rozpis utkání. Porušení čl. 3. podléhá disciplinárnímu postihu.
Čl. 4. – Předpisy:
Hraje se podle pravidel futsalu FIFA platných od 1.7.2020 1 .7. 2019 (www.fotbal.cz – Futsal), také
podle manuálu ČSNS, předpisů Audiogram, rozpisu futsalu a dále znění změn, doplňků bude
uveřejňováno na internetových stránkách FAČR – Fotbalová asociace České republika
(www.fotbal.cz). Důležité změny uveřejňuje STK F ČSNS rovněž ve svých zpravodajích nebo na
webových stránkách www.czechdeaffotbal.cz .
Čl. 5. – Startovné:
5.1. Kluby, které se chtějí zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené soutěžním řádem a
tímto rozpisem.
5.2. Součástí přihlášky je startovné ve výši 1.000,- Kč – muži, ženy.
5.3. Výše startovného pro soutěž juniorů byla dle rozhodnutí STK F ČSNS stanovena na částku 600,Kč.
5.4. Výše startovného pro soutěž žáků byla dle rozhodnutí STK F ČSNS stanovena na částku 300,- Kč.
5.5. Porušení čl. 5. podléhá disciplinárnímu postihu.
Čl. 6. – Místa utkání:
6.1. V přihlášce do akce M-ČR ve futsalu místo utkání oznámí pořadatelský klub.
6.2. Pokud v průběhu soutěže dojde ke změně haly, pořadatelský klub je povinen nejpozději do 21 dní
před předpokládanou změnou tuto skutečnost oznámit písemně STK ČSNS a po schválení všem
klubům své soutěže.
6.3. O způsobilosti haly a hrací plochy rozhoduje výhradně rozhodčí.
6.4. Přihlašující klub je povinen mít připravenou sálovou obuv na hrací plochy.
Čl. 7. – Soupisky:
7.1. Před každým zahájením akcí M-ČR ve futsalu je povinností přihlašujících klubů předložit ředitelovi
akcí M-ČR ve futsalu soupisku hráčů, kde bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození,
kontaktní adresa každého hráče. Také budou se vyznačení hráči, kteří v mužstvu hostují (povolení
hostování).
7.2. Na soupisce může být uvedeno max. 15 jmen včetně 2 hostujících hráčů.
7.3. V soupisce je povinnost vyznačit zaplacené členské příspěvky klubu a toto musí být potvrzeno
předsedu klubu v daném roce.
7.4. Během soutěže M-ČR ve futsalu nesmí nastoupit za žádné mužstvo hráč, který není uveden na
soupisce. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako neoprávněný start v utkání.
7.5. Potvrzením soupisky nepřejímá STK F ČSNS odpovědnost za platnost registračních průkazů a
skryté nedostatky zaviněné oddíly.
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7.6.

7.7.

Každý hráč může nastoupit k utkání bez registračního průkazu (např. kdo zapomněl doma
průkazku), ale je povinen po skončení utkání nejpozději do 48 hodin poslat emailem skenovaný
registrační průkaz místopředsedovi futsalu STK F ČSNS s automatickou pokutu 100,- Kč za hráče.
Kdyby hráč nepředložil skenovaný registrační průkaz, bude viník postižen disciplinárně.
Rozhodčí a vedoucí družstev si mohou vyžádat ke kontrole soupisky s registračními průkazy a s
potvrzením hostováním.

Čl. 8. – Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti:
8.1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své
zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný
zástupce.
8.2. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě
lékařského posouzení mého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž
fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození mého zdraví.“ Za hráče mladšího 18 let
podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.
8.3. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici
prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádějí řídicí orgány soutěží, které v případě
nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou oprávněny postihnout klub
pořádkovou pokutou.
8.4. Každé mužstvo je povinno zajistit formuláře „Prohlášení “, které je možné obdržet u místopředseda
futsalu STK Fotbalu. (formulář „Prohlášení“. Pokud jej někdo nemá, ať kontaktuje předsedu STK
Fotbalu nebo si z webové stránky www.czechdeaffotbal.cz formulář může stáhnout).
8.5. Vedoucí družstev jsou povinni doložit před utkáním ke kontrole podepsané čestné prohlášení o
zdravotní způsobilosti. Kdo odmítne podepsat prohlášení, nesmí hrát žádné zápasy!!!!
Čl. 9. – Hostování:
9.1. Povolení hostování je možné dvěma způsoby: elektronicky nebo písemně.
9.2. Elektronickým podkladem pro ohlášení hostování je elektronický souhlas žadatele – hráče (u
žadatelů mladších 15-ti let souhlas rodičů nebo zákonného zástupce), elektronický souhlas
oprávněné osoby mateřského klubu i hostující klubu. Každé elektronické ohlášení jsou povinni
žádající hráči mateřského i hostující klubu zaslat předsedovi STK F ČSNS a po vyřízení všech
formalit předseda STK F ČSNS zašle emailem potvrzení povolení hostování.
9.3. Písemným podkladem pro ohlášení hostování je: na každém předtisku hůlkovým písmen nebo
psacím strojem vyplněný tiskopis „Povolení hostování”, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů
mladších 15-ti let rodičem nebo zákonným zástupcem), dále podepsaný oprávněnou osobou
mateřského i hostující klubu a potvrzený razítkem obou oddílu. Žádost o hostování je možné posílat
poštou předsedovi STK F ČSNS (ne doporučené) nebo vyřizovat osobně.
9.4. Potvrzení povolení hostování bude uvedeno na webových stránkách a bude zasláno emailem všem
klubům.
9.5. V každém družstvu může v utkání hostovat pouze 2 hráči. Za hostování se hradí poplatek 100,-Kč
za hráče a 500,- Kč za zahraničního hráče.
9.6. V družstvu juniorů (do 21 let), žáci a ženy mohou startovat a hostování v takovém družstvu také
není omezeno. Poplatky za takové hostování se nehradí, je třeba pouze souhlas mateřského klubu.
9.7. Hostování za nový klub může být zdarma nebo může být uhrazeno mateřskému klubu odstupné
podle vzájemné dohody do maximální výše 100,- Kč za každého hráče.
Čl. 10. – Povinnosti pořadatel:
10.1. Být včas v hale, 60 minut před začátkem prvního utkání. Zkontrolovat způsobilost hřiště, branky,
sítě, počítadlo akumulovaných faulů, nezávadnost šaten, sprch a záchodů. Jakékoliv závady je
potřeba okamžitě hlásit místopředsedovi futsalu, ředitel akce a správce haly.
10.2. Zajistit 3x míče na utkání velikost č. 4 se sníženým odskokem
10.3. Mít připravené Zápisy o utkání s vypsanou hlavičkou STK F ČSNS (futsalu), MŠMT, druh soutěže,
místo, datum, pořadí zápasů, jejich časy a názvy klubů. Upozornit vedoucí mužstev, aby vypisovali
sestavy hráčů čitelně.
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10.4. Zjistit přítomnost rozhodčích a předat jim připravené Zápisy o utkání. V případě, že se rozhodčí
nedostaví, je povinnost pořadatele okamžitě zavolat předsedovi STK F ČSNS, aby byla zajištěna
náhrada. Dokud se nedostaví nový rozhodčí, je povinnost pořadatele řídit zbývající soutěžní utkání.
Za to získá odměnu rozhodčího podle platných s hospodářskými směrnicím ČSNS.
10.5. Zajistit bezpečnost všech účastníků zápasů. Chránit rozhodčí před napadením, zamezit vzájemným
potyčkám mezi hráči, ochránit diváky.
10.6. Domácí pořadatel je povinen zajistit potřebné vybavení pro první pomoc. První pomoc je povinen
poskytnout jak divákům, tak příslušníkům obou družstev (pouze vážnější zranění hráčů). Zajistit
zdravotníky pro poskytnutí první pomoci (lékárnička, nosítka a apod.), zajistit telefonicky co
nejdříve lékařskou pomoc při vážnějším zranění hráčů apod.
10.7. Být přítomen všem kontrolám a konfrontacím hráčů a společně s rozhodčími a kapitány obou týmů
prověřit soupisky, registrační průkazy ČSNS, zaplacené příspěvky.
10.8. Po ukončení všech zápasů zajistit pořádek a čistotu haly, v šatnách, sprchách i záchodech, za které
během dne bere zodpovědnost.
10.9. Zkontrolovat veškeré náležitosti v Zápisech o utkání, výsledky, poločasy, podpisy kapitánů a
rozhodčích, jejich známky, zdůvodnění známek i udělení ŽK, ČK a odevzdat Zápisy co nejdříve po
skončení utkání do 24 hodin předsedovi STK Fotbalu ČSNS.
10.10. Pokud klub, pořádající soutěž nesplní či poruší ustanovení článek 12, může být disciplinárně
potrestán dle závažnosti porušení těchto článků.
10.11. Proti účastníkům soutěže, kteří narušují veřejný pořádek a budou zjištěni, bude zavedeno
disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného pořádku.
Všechny pořadatelské osoby v technické zóně jsou povinny chovat se a vystupovat slušně a
korektně. Diváci jsou povinně sedět či stání na tribuně a v případě jiné typy haly a rozhoduje i
pravomoc mají pořadatelé, diváci musí respektovat.
Čl. 11. – Zápis o utkání:
11.1. Pořadatel je povinen zajistit formuláře „Zápis o utkání v kopané“, které je možno obdržet u předsedy
STK F ČSNS. (formulář „Zápis o utkání“ s logem STK F (Futsal). Pokud jej někdo nemá, ať
kontaktuje předsedu STK F ČSNS a místopředsedovi futsalu STK F ČSNS nebo na webových
stránkách www.czechdeaffotbal.cz si formulář může stáhnout).
11.2. Zápis o utkání se vyplňuje psacím strojem (na počítači) nebo čitelně hůlkovým písmem v jednom
vyhotovení. Mohou se používat pouze standardizované tiskopisy zápisů, za které se považují
pouze ty formuláře vyhotovené výpočetní technikou obsahující shodné údaje ve stejné struktuře
jako schválené tiskopisy. Použití jiných tiskopisů bude považováno za provinění proti SŘF. Za
špatně, neúplně nebo nečitelně vyplněný zápis bude brán k odpovědnosti jak rozhodčí, tak vedoucí
družstva. V Zápise musí být uvedeno příjmení, jméno a celé datum narozen hráče, u kapitána
písmeno „K“. Pořadatelský klub je povinen zabezpečit podmínky pro řádné vyplnění zápisu
vedoucími obou družstev. Jako první vyplňují zápis domácí (nejlépe obě družstva společně).
11.3. Zápis o utkání spolu s registračními průkazy ČSNS nominovaných hráčů v maximálním počtu 5+5
náhradníků, kteří jsou v zápise uvedeni, musí být předán rozhodčímu nejpozději 20 minut před
začátkem akcí utkání. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat čísel 1 – 99 v rozpětí bez
ohledu na to, jedná-li se o hráče nebo náhradníky. Čísla hráčů musí být napsána v číselné
posloupnosti bez mezer, s výjimkou brankáře, který musí být uveden na prvním místě.
11.4. Vedoucí družstva je povinen být při podepisování zápisu o utkání před i po utkání řádně ustrojen
podle pravidel futsalu.
11.5. Vedoucí družstva je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze zápisu popis provinění hráče pro
disciplinární řízení.
Čl. 12. – Hlášení na STK F ČSNS – zápisy z utkání:
12.1. Pořadatel je povinen po skončení utkání do 24 hodin poslat emailem skenované zápisy z utkání s
uvedením autorů branek, počtem diváků, a v kolikáté minutě žluté karty a červené karty (skenované
zápisy z utkání musí být přílohu od programů PDF nebo JGP) předsedovi STK F ČSNS a
místopředsedovi futsalu STK F ČSNS.
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12.2. Hodnocení a výsledky se posílají emailem do 4 dnů od skončení zápasu předsedovi STK F ČSNS a
místopředsedovi futsalu STK F ČSNS.
12.3. Nesplnění této povinnosti, nahlášení nesprávného výsledku nebo výsledku bez uvedení
požadovaných údajů, bude mít za následek uložení pořádkové pokuty ve výši 100,- Kč.
Čl. 13. – Startující hráči:
13.1. Hráči zaregistrovaní podle registračního řádu ČSNS s platným potvrzením soupisky od STK F
ČSNS.
13.2. Při zahájení zápasu musí být minimální počet hráčů pět (4 hráči + 1 brankář).
13.3. Minimální počet hráčů jednoho týmu na plochu jsou tři (2+1), kromě úvodu utkání, kdy platí plný
počet, tedy (4+1). Klesne-li počet hráčů na 2, zápas se musí ukončit.
13.4. Barvu dresů si vybírá to mužstvo, které je v rozlosované soutěži podle Bergerových tabulek (k tomu
tabulku přidat do směrnic) směrnice pro jednotlivá utkání zapsáno jako druhé (hostující mužstvo).
13.5. Každé družstvo je povinno mít na zápas vlastní lékárničku se základním vybavením (náplast,
obstřik, peroxid, vata, obvaz, apod.).
13.6. Každý hráč ve věku 17 let smí nastoupit na utkání – MČR se souhlasem podepsaným rodiči.
Čl. 14. – Doba hry:
Hrací doba je 2 x 20 minut s dodržením 5 minutové přestávky. V případě, že se na akci M-ČR ve
futsalu přihlásí velké množství družstev (muži, ženy, junioři a žáci), může být podle rozhodnutí
ředitele akcí čas zkrácen. Akumulovaný faul: limit 3 fauly – méně než 15 minut v poločase (žádná
zeď volný kop) u žáci, 4 fauly – méně než 20 minut v poločase u muži i junioři.
Čl. 15. – Systém soutěží M-ČR ve futsalu:
M-ČR ve futsalu – muži se hraje kvalifikaci zvlášť v regionu Čechy a Morava, každé se skupin 1. a
2. místo z obou regionu postupuje do finále M-ČR ve Futsalu. Kromě tým (ženy, junioři, žáci) se
hraje systémem každý s každým dle rozlosování soutěže.
Čl. 16. – Konečné pořadí ve futsalu:
16.1. O konečném pořadí ve futsalu rozhoduje:
a) počet bodů
b) výsledky vzájemných utkání
c) rozdíl skóre
d) vyšší počet nastřílených branek
e) los
16.2. V případě rovnosti bodů u více než 2 mužstev rozhoduje o pořadí minitabulka jejich vzájemných
zápasů opět dle kritérií a) až e) s výjimkou bodu b)
16.3. Za výhru se v tabulce udělují 3 body, za remízu 1 bod a za prohru se neuděluje žádný body.
16.4. Vítěz M-ČR konečného pořadí (muži, ženy, junioři a žáci) získává titul „Mistr ČR“ pro daný rok.
Čl. 17. – Vstupné a vstupenky:
Výši vstupného i ceny zlevněných vstupenek stanoví pořádající oddíl. Pořádající je povinen
informovat o přehledu cen. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají hráči nominovaní k utkání,
trenéři, rozhodčí, delegáti svazu, sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání a funkcionáři
(STK F ČSNS).
Čl. 18. – Námitky, protest a odvolání:
18.1. Námitky, protest a odvolání musí být doloženy vkladem ve výši 200,- Kč
18.2. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinární komise je výkonný výbor STK F ČSNS.
Čl. 19. – Disciplinární tresty:
19.1. Přestupky proti ustanovením soutěžního řádu futsalu, pravidla futsalu, ostatním platným futsalové
normám a nařízením řídících orgánů soutěží mohou být kromě disciplinárních a herních důsledků
potrestány postihem až do výše 2.000,- Kč.
19.2. Za obdržení žluté karty je pokuta 50,-Kč. Pokud je druhá žlutá karta obdržena v posledním utkání
soutěžního ročníku, převádí se do ročníku následujícího.
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19.3. Hráči, který má v posledním zápase daného ročníku 1 žlutou kartu, se tato karta do ročníku
následujícího nepřevádí.
19.4. Za obdržení červené karty je pokuta 100,-Kč a automaticky stop na jedno utkání v zápase. Převádí
se do dalšího ročníku.
19.5. V případě vyloučení za surovost /jestliže došlo ke zranění napadeného a napadení rozhodčího/
nesmí hrát 2 zápasy, může mu být pozastavena činnosti do rozhodnutí DK STK F ČSNS. Pokuta
bude 200,- až 500,-Kč. Takové vyloučení musí být uvedeno v Zápise o utkání. Převádí se do ročníku
následujícího.
19.6. Pokud hráč, trenér, funkcionář neuposlechne pokynů, bude vyloučen ze soutěže. Ředitel akcí musí
napsat neuposlechnuvší osobu do zápisu hodnocení akcí. Provinilý hráč, trenér, funkcionář je
povinen zúčastnit se disciplinárního řízení osobně nebo tak může učinit i písemně s výslovným
souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti.
19.7. Neúplně, nesprávně a nečitelně vyplněné údaje v Zápise o utkání (sestavy, jména funkcionářů
družstva a pořadatelů) jsou trestány pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč.
19.8. Nehlášené utkání, opožděně zaslaný vlastní rozpis utkání (hlášenka), chybějící termín nebo začátek
v rozpisu, opožděné hlášení utkání, pozdě hlášená změna termínu - pokuta do výše 100,- Kč.
19.9. Nedodržení bez rozlišovací dresy v náhradníku - pokuta 100,- Kč.
19.10. Nedodržení nosit chrániče nohy - pokuta 50,- Kč.
19.11. Pokud mužstvo nenastoupí ke svému utkání ve stanovenou dobu (čekací doba není) z jakýchkoliv
důvodů, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.
19.12. Pokud nastoupí za mužstvo hráč, který není na jeho soupisce nebo nemá vyhotoven registrační
průkaz, prohrává toto mužstvo kontumačním výsledkem 0:5.
19.13. Mužstvo, potrestané 1 kontumačním výsledkem, dostane pokutu 500,- Kč.
19.14. Svévolné opuštění hřiště a odmítnutí nastoupit k utkání se trestá finančním postihem ve výši
500,- Kč.
19.15. V případě nedodržení termínu uzávěrky přihlášek bude mít družstvo, pro vypsaný soutěžní rok
zastavenou účast na M - ČR a bude postiženo finanční pokutou ve výši 1000,- Kč.
19.16. Družstvo, které se do uzávěrky termínu přihlášek omluví ze sportovních, ekonomických či jiných
důvodů, bude mít pro vypsaný soutěžní rok zastavenou účast na M - ČR. Finanční pokutou
postiženo nebude.
19.17. Družstvo, které se bez omluvy po předchozím zaslání přihlášky nezúčastní M - ČR nebo z něj
odstoupí, bude postiženo finanční pokutou ve výši 2000,- Kč, případ bude řešen DK STK F ČSNS.
Takto provinivšímu se družstvu budou kontumována všechna utkání s finančním postihem a ročním
pozastavením soutěžní činnosti.
19.18. Finanční tresty platí pouze pro muže, juniory, ženy. Žáků se finanční tresty netýkají.
Čl. 20. – Příkladový sazebník pořádkových pokut:
Všechny pokuty jdou ve prospěch STK F ČSNS.
Čl. 21. – Odvolání proti rozhodnutí DK:
21.1. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinárního komisi je výkonný výbor STK F ČSNS.
21.2. Odvolací poplatek činí 200,- Kč (u juniorů a žáci 100,- Kč), musí být uhrazen složenkou nebo
bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví.
Čl. 22. – Změna trestů:
22.1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření
hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na
zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. K žádosti je třeba přiložit doklad o úhradě poplatku
ve výši 100,- Kč. Poplatek musí být uhrazen složenkou nebo bezhotovostním bankovním převodem
přes internetové bankovnictví.
22.2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (výkonný výbor
STK Fotbalu ČSNS).
II. Závěrečná ustanovení
Tento rozpis soutěží nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2020 21.listopadu 2019
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Tento příkladový sazebník pořádkových pokut a disciplinární řád byl schválen na zasedání STK F
ČSNS dne 22. listopadu 2020 21. listopadu 2019 a vstupuje v platnost dnem projednání.
Jiří Kolíska
předseda STK Fotbalu ČSNS
Jiří Bělohlávek
předseda DK STK Fotbalu ČSNS

Petr Valášek
místopředseda futsalu STK F ČSNS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FUTSALU:
1) Hrací plocha:
Rozměry hrací plochy:
Délka postranní čáry musí být větší, než je délka brankové čáry.
Všechny čáry musí být 8 cm široké.
U jiných než mezinárodních utkání jsou rozměry následující:
Postranní čára: Minimum 25 m Maximum 42 m
Branková čára: Minimum 16 m Maximum 25 m
U mezinárodních utkání jsou rozměry následující:
Postranní čára: Minimum 38 m Maximum 42 m
Branková čára: Minimum 20 m Maximum 25 m

Pokutové území Od vnější strany každé brankové tyče jsou v pravém úhlu k brankové čáře
nakresleny dvě imaginární čáry dlouhé 6 m. Na konci těchto čar je nakreslen čtvrtkruh ve směru k
bližší postranní čáře, každý s poloměrem 6 m od vnější strany brankové tyče. Horní části čtvrtkruhů
jsou spojeny čárou o délce 3,16 m, která je rovnoběžná s brankovou čárou, mezi brankovými tyčemi.
Prostor ohraničený těmito čárami a brankovou čárou je pokutové území. V každém pokutovém
území je vytvořena pokutová značka ve vzdálenosti 6 m od středu mezi brankovými tyčemi, jejíž
vzdálenost od obou brankových tyčí je stejná. Pokutová značka je kruhová s poloměrem 6 cm. V
pokutovém území musí být vytvořena ještě dodatečná značka (čára), 5 m od 10m značky, která
zajistí, aby brankáři bránícího družstva dodržovali tuto vzdálenost v případě provádění přímého
volného kopu po šestém akumulovaném faulu. Tato značka je 8 cm široká a 40 cm dlouhá.
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2) Počet hráčů:
Utkání hrají dva týmy, každý z nich maximálně s pěti hráči (4+1), z nichž jeden musí být brankář.
Utkání nesmí začít ani pokračovat, pokud má některý tým méně než tři hráče (2+1).
Pokud má některý tým méně než tři hráče, protože jeden nebo dva hráči záměrně opustili hrací plochu,
rozhodčí nejsou povinni hru ihned přerušit a může být poskytnuta výhoda ve hře; utkání ale nesmí
pokračovat poté, jestliže míč je ze hry a některý tým nemá minimálně tři hráče.
Pokud Soutěžní řád nebo Rozpis soutěže uvádějí, že všichni hráči a náhradníci musí být před výkopem
uvedeni v zápisu o utkání, a některý tým zahájí utkání s méně než pěti hráči, hry se mohou po příchodu
zúčastnit pouze hráči a náhradníci družstva uvedení v zápisu o utkání.
na začátku podle pravidel FIFA Futsal 4 hráči + 1 brankář. Minimální počet hráčů jednoho týmu jsou
tři - 2 + 1. Klesne-li počet hráčů pod tři, je zápas ukončen.
3) Střídání:
Střídá se hokejově, kromě brankáře, který může být vystřídán jen, není-li míč ve hře. Obě mužstva
střídají pouze na jedné straně. Chybné střídání je trestáno žlutou kartou.
• Od té chvíle se náhradník stává hráčem a střídaný hráč náhradníkem.
• Provedení střídání nemusí být za určitých okolností povoleno, např. pokud náhradník nemá v pořádku
výstroj.
• Náhradník, který nedokončil proces střídání, nesmí znovu zahájit hru výkopem, pokutovým kopem,
volným kopem, rohovým kopem, výhozem od branky ani získáním míče rozhodčího.
Střídá se hokejově, kromě brankáře, který může být vystřídán jen, není-li míč ve hře. Obě mužstva
střídají pouze na jedné straně. Chybné střídání je trestáno žlutou kartou.
4) Povinná výstroj:
Povinná výstroj hráče zahrnuje:
• tričko s rukávy
• trenýrky – brankář může mít dlouhé kalhoty
• stulpny – páska nebo jiný externě aplikovaný nebo používaný materiál musí mít stejnou barvu jako
část podkolenky, na kterou je aplikován nebo kterou kryje
• holenní chrániče – musí být vyrobeny z vhodného materiálu poskytujícího dostatečnou ochranu a
zakryty podkolenkami
• obuv
Hráč, jenž náhodou obuv nebo holenní chránič ztratí, je musí opět nasadit co nejdříve, nejpozději při
nejbližším přerušení hry; pokud tento hráč předtím vstřelí branku, bude branka uznána.
Barvy
Spodní trička (termoprádlo) musí být jednobarevná, ve stejné barvě jako hlavní barva rukávu dresu
nebo se vzorem/barvami stejnými jako na rukávu dresu.
Spodní trenýrky/legíny (termoprádlo) musí mít stejnou barvu, jako je hlavní barva trenýrek nebo jejich
spodní části – hráči stejného družstva musejí používat stejnou barvu oblečení.
Rozlišovací dresy
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Náhradníci musí přes dres nosit rozlišovací dresy za účelem identifikace. Rozlišovací dres musí být
jiné barvy, než jsou dresy obou družstev a rozlišovací dresy družstva soupeře.
Chrániče kolen a rukou
Pokud jsou použity chrániče kolen a rukou, musí být stejné barvy jako hlavní barva rukávů dresu
(chrániče rukou) nebo trenýrek/kalhot (chrániče kolen) a nesmí příliš vyčnívat.
Další výstroj
Povoleny jsou ochranné prostředky, které nejsou nebezpečné – například pokrývky hlavy, masky a
chrániče kolen a rukou vyrobené z měkkého a lehkého polstrovaného materiálu, čepice brankářů a
sportovní brýle. Hráč nebude mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit jak jeho bezpečnost, tak bezpečnost
ostatních (přívěsky, tvrdé fixační obvazy, ortézy,…). Povinné chrániče holení a musí být úplně zakryty
štulpnami. Hráč, který nosí brýle, může v utkání hrát, avšak před zahájení hry podpisem v soupisku
mužstva a potvrdí prohlášení: „Hrají v brýlích na vlastní nebezpečí a odpovídám i za možná zranění
jiných hráčů i soupeřům“, v případě mladší pod 18 let podepíše písemné prohlášení zákonných
zástupců (rodičům) a potvrdí vlastnoručními podpisy. Kopačky s kovovými kolíky jsou zakázány!
5) Branka: Branka neplatí: přímo z autu, rukou, přímo z výhozu brankáře, přímo z nepřímého volného
kopu, autu nebo rohu zahraného do vlastní branky (kope se roh), výhozu brankáře do vlastní branky
(výhoz se opakuje).
Branka musí být umístěna ve středu každé brankové čáry.
Branka se skládá ze dvou vzpřímených tyčí, jejichž vzdálenost od rohů hrací plochy je stejná,
spojených na horní straně vodorovným břevnem. Brankové tyče a břevno musí být vyrobeny ze
schváleného materiálu. Musí být čtvercového průřezu a se zaoblenými hranami, aby byla zajištěna
bezpečnost hráčů, nebo kruhového průřezu a nesmí být pro hráče nebezpečné.
Vzdálenost (vnitřní rozměr) mezi tyčemi je 3 m a vzdálenost od spodního okraje brankového břevna k
zemi je 2 m.
Obě brankové tyče a břevno musí mít stejnou šířku jako brankové čáry, tj. 8 cm. Branková síť musí
být vyrobena ze schváleného materiálu a musí být vhodným způsobem připevněna k zadní části
brankových tyčí a břevna. Sítě musí být správně upevněné a nesmí bránit v pohybu brankáři.
Když dojde k uvolnění nebo prasknutí břevna, bude hra přerušena do doby, než břevno bude opraveno
nebo vyměněno. Pokud není možné břevno opravit, musí být utkání ukončeno. Nahrazení břevna
provazem není povoleno. Pokud lze břevno opravit, bude utkání po přerušení zahájeno míčem
rozhodčího v místě, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry, pokud k tomu nedošlo v pokutovém
území.

Barva brankových tyčí a břevna se musí lišit od barvy hrací plochy.
Branky musí být vybaveny stabilizačním systémem, který brání jejich převrácení. Branky nesmí být
připevněny k podlaze, ale hmotnost jejich zadní části musí být dostatečná na to, aby se branky mohly
rozumně pohybovat, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti účastníků utkání.
Branka vstřelená poškozeným míčem:
Když míč praskne nebo ujde po nárazu do brankové tyče nebo břevna a potom spadne přímo do branky,
rozhodčí branku uzná.
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6) Žlutá karta:
a) kopne-li hráč do soupeře
b) skočí na soupeře
c) napadne protihráče zezadu
d) plivne na soupeře
e) drží soupeře
f) úmyslně zahraje rukou
g) za skluz v blízkosti hráče
h) proviní se nesportovním chováním
i) vstoupí-li při střídání na hřiště mimo prostor k tomu určený
j) dává slovem či gestem nesouhlas s výrokem rozhodčího
7) Červená karta:
a) proviní-li se hráč nebezpečným faulem
b) chová se hrubě a nesportovně
c) podruhé se proviní napomínatelným přestupkem
Dojde-li vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně
odebrat do šatny. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu dvou minut oslabeno o jednoho hráče,
pokud v této neinkasuje branku. Po dvou minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo
doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem.
8) Počítání 4 sekund 4 vteřiny: Při autu, rohu, přímém i nepřímém kopu, při rozehrávání brankářem z
brankoviště. Brankář musí rozehrát do 4 vteřin i pokud má míč na noze.

9) Brankář: Opustí-li míč hřiště za brankou, vrací ho do hry brankář výhozem. Může ho vyhodit
kamkoliv. Brankář smí chytat do ruky přihrávky spoluhráčů, přihrávané od kolene výš. Vyhodí-li
brankář míč, nesmí mu ho spoluhráč přihrát zpět, pokud nebyla přerušena hra, míč nepřekročil
polovinu hřiště nebo se ho nedotkl soupeř. Brankář nesmí být v brankovišti nijak atakován.
Výhoz od Branky: „V případě, že je to zakázáno národními pravidly futsalu pro mládež, veterány,
handicapované a pro neprofesionální úroveň a brankář hodí míč přímo přes středovou čáru, družstvu
soupeře provede NVK z místa, kde míč překročil středovou čáru.“
Střídání brankaře nebo výměna: jakýkoli hráč nebo náhradník si může vyměnit místo s brankářem,
který si mění místo s brankářem, musí mít brankařsky dres se stejným číslem, které měl na svém
původním dresu. Kromě oficiální druhý náhradní brankář mají svoje číslo.
• Kterýkoli z náhradníků může vystřídat brankáře, aniž by bylo nutné o tom informovat rozhodčího
nebo čekat na přerušení hry.
• Místo s brankářem si může vyměnit kterýkoli z hráčů; musí to však provést během přerušení hry a
musí o tom informovat rozhodčího.
• Hráč nebo náhradník střídající brankáře musí mít brankářský dres s vlastním číslem hráče nebo
náhradníka na zádech. Rozpis soutěže může také stanovit, že hráč v roli útočícího brankáře musí mít
na sobě dres naprosto stejný jako je dres brankáře.
10) Skluzy: Jsou zakázány. Výjimkou je brankář ve vlastním brankovišti.
Hra na zemi: Zalehnutí nebo sevření míče nohama je posuzováno jako bránění ve hře.
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11) Akumulované fauly:
• Za akumulované fauly jsou považovány všechny přestupky, za které se nařizuje přímý volný kop
nebo pokutový kop.
• Akumulované fauly, kterých se každé družstvo v každém poločasu utkání dopustí, se zaznamenají do
zápisu o utkání.
• Rozhodčí mohou hru nechat pokračovat tím, že ponechají výhodu, pokud se družstvo, které se
provinilo proti pravidlům, předtím nedopustilo pěti akumulovaných faulů a soupeři tím nebylo
zmařeno dosažení branky nebo nebyla zmařena zjevná branková možnost.
• Pokud se rozhodčí rozhodnou udělit výhodu, musí akumulovaný faul signalizovat časoměřiči a
třetímu rozhodčímu, jakmile míč bude ze hry.
• Hraje-li se prodloužení, akumulované fauly se z druhého poločasu utkání přenášejí do prodloužení.
V každém poločasu se počítají fauly a chyby týmu (vše, za co je rozehráván soupeřem přímý kop). Za
každý šestý a každý další faul, rozehrává soupeř trestný kop z 10 metrů od branky. Obránci nesmí
postavit zeď. Brankář může stát až 5 metů před brankou. Trestný kop se nesmí rozehrát, určený hráč
musí střílet na branku.
Vyloučení hráči a náhradnici: náhradník může nahradit vyloučeného hráče a vstoupit na hrací plochu
2 minuty po jeho vyloučení ze hry, za předpokladu že k tomu dostal svolení od asistenta rozhodčího
(časoměřiče nebo třetího rozhodčího). Pokud družstvo vyloučeného hráče obdržení před vypršením 2
minut branku, postupuje se takto: jestliže hraje pět hráčů proti čtyřem a družstvo s vyšším počtem hráčů
vstřelí branku, družstvo se čtyřmi hráči může být doplněno o pátého hráče. Jestliže branku vystřelí
družstvo s nižším počtem hráčů (oslabení), hra pokračuje bez změny v počtu hráčů.
12) Oddechový čas:
Družstva mají právo na jeden jednominutový oddechový čas v každé části hrací doby.
Platí následující podmínky:
• Funkcionáři družstva jsou oprávněni předat požadavek na jednominutový oddechový čas s využitím
poskytnutého dokumentu třetímu rozhodčímu nebo časoměřiči, pokud není třetí rozhodčí přítomen.
• Časoměřič signalizuje oddechový čas pomocí píšťalky nebo akustického signálu odlišného od těch,
které používají rozhodčí, když v době, kdy je míč mimo hru, tým, který jej požaduje, bude navazovat
hru.
Během oddechového času:
• mohou hráči zůstat na hrací ploše nebo se zdržovat mimo HP. Aby se hráči mohli napít, musí hrací
plochu opustit;
• náhradníci musí zůstat mimo hrací plochu;
• funkcionáři nesmí předávat pokyny na hrací ploše.
• Střídání může být provedeno až poté, co akustický signál nebo píšťalka signalizuje konec
oddechového času. Družstvo, které si během prvního poločasu nevyžádá oddechový čas, má ve druhém
poločase nárok pouze na jeden oddechový čas.
• V nepřítomnosti třetího rozhodčího a časoměřiče může funkcionář družstva požádat o oddechový čas
rozhodčí.
• Během případného prodloužení není oddechový čas povolen.
v délce 1 min. je 1x v každém poločase pro každé mužstvo.
13) Kontumace zápasu: Pokud se mužstvo nedostaví na příslušném hřišti na začátku utkání, utkání je
kontumováno v jeho neprospěch. Při porušení pravidla STOP zápasu hráče po předchozí červené kartě
je utkání kontumováno stejným způsobem. Pokud nastoupí k utkání hráč, který ve stejném ročníku
turnaje hrál za jiné mužstvo (je na soupisce jiného mužstva), bude zápas kontumován v neprospěch
mužstva. Skóre kontumovaného zapasu je vždy 0:5 v neprospěch provinilého mužstva. Skóre
kontumovaného zápasu je vždy počítáno do celkových skóre v tabulkách skupin.
14) Míč je ve hře: tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem
znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit
brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje. (Obr. č 1)
15) Míč není ve hře: Když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště.
16) Posunutí branky: Od rozhodčích se vyžaduje, aby využívali následující pokyny týkající se umístění
branek na brankové čáře a dosažení branky:
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Správně umístěna branka

Posunutá branka

A = Branka platí.
B = Když se obě brankové tyče dotýkají brankové čáry, rozhodčí musí branku uznat, pokud míč celým
objemem přejde přes brankovou čáru.
C = Branka je považována za posunutou, pokud se alespoň jedna z brankových tyčí nedotýká brankové
čáry. V případě, že k posunu nebo převrácení došlo úmyslným nebo náhodným zásahem hráče
bránícího družstva (včetně brankáře) před tím, než míč přešel přes brankovou čáru, rozhodčí musí
branku uznat v případě, že míč by trefil branku, která je v normální poloze.
Pokud branku úmyslně nebo náhodně posune nebo převrátí hráč útočícího družstva, branka nesmí být
uznána a:
• pokud byl zásah náhodný, utkání pokračuje míčem rozhodčího;
• pokud byl zásah úmyslný, utkání pokračuje nepřímým volným kopem a hráč musí být napomenut.
Branka je dosažena: Přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a
pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo. (Obr. č 2)
17) Malá domů: Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu spoluhráč úmyslně přihraje jakoukoli částí
těla. Tento přestupek bude potrestán volným nepřímým kopem z hranice pokutového území.
18) Hra rukou:
Pro účely určení přestupků hraní míče rukou je horní hranice ruky v linii se spodní částí podpaží (viz
obr.)

19) Signalizace: Signály rozhodčího: obrázky
Signály rozhodčích a asistentů rozhodčích
Rozhodčí musí používat níže uvedené signály, přičemž je třeba mít na paměti, že u většiny signálů
stačí pouze jeden z rozhodčích, ale pouze jeden signál (NVK) musí být signalizován oběma rozhodčími
současně.
Asistenti rozhodčího musí signalizovat oddychový čas a akumulovaný faul.
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VÝKLAD PRAVIDEL:
Kdy je míč mimo hru?
Pouze a jedině, pokud celým objemem překročil autovou čáru. Tedy i pokud jí dotýká, je stále v hře.
Kdy je dosaženo branky?
Opět shodná odpověď – pouze a jedině, je-li míč celým objemem za brankovou čarou.
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Za co se kope nepřímý kop?
Za úmyslné bránění bez kontaktu s míčem (faul bez míče, atakování brankáře v brankovišti, drží-li brankář
balon déle než 4 vteřiny, za nadávání, špatně střídání, nesportovní chování a malou domů. Za vše ostatní se
kope přímý kop.
Co vše sčítá do akumulovaných chyb?
Vše, za co se kope přímý kop. Za 5 akumulovaných chyb se kope přímý kop ze vzdálenosti 10 metrů.
Musí brankář při penaltě stát na čáře?
Ano, musí. Pohnout z ní se smí nikoliv po zapískání rozhodčího, ale až při prvním dotyku soupeře s míčem.
Musí brankář stát na čáře při kopání desítky za šestý faul?
Nemusí, může se pohybovat v brankovišti, nejblíže 5 metrů od míče.
Může se desítka rozehrát?
Nesmí! Hráč musí vystřelit, jeho spoluhráč se míče dotknout dříve, dokud se míče nedotkne soupeřův brankář
nebo se neodrazí od konstrukce branky.
Může brankář vykopávat z ruky?
Může, pokud chytí míč ze hry. Pokud rozehrává po zakopnutí míče soupeřem za vlastní branku, musí vždy
vyhazovat.
Může si brankář hodit balon na nohu a hrát jako normální hráč?
Může, ale pouze pokud chytil míče ze hry, nikdy při rozehrávání po zakopnutí balonu soupeřem za vlastní
branku. I tak ale smí držet míče pouze 4 vteřiny. Na soupeřově polovině toto pravidlo neplatí.
Smí dělat skluzy?
Ano, ale pouze pokud není veden proti soupeři. V každém jiném případě je to přestupek proti pravidlům.
Výjimkou je brankář ve vlastním brankovišti, který není tímto pravidlem omezen.
Může se vždy přihrávat brankáři?
Ne. Pokud brankář rozehraje, nesmí se míče znovu dotknout ani nohou, pokud se mezitím míče nedotkl
soupeř, míč nepřešel přes půlící nebo nebyla přerušena hra.
Lze přímo z autu dát gól?
Ne, ani vlastní branky. V případě, že je branky dosáhnuto přímo z autu, branka neplatí a soupeř rozehrává
roh.
Lze přímo z rohu dát gól?
Ano, ale nikoliv do vlastní branky. V takovém případě by soupeř rozehrál roh.
Platí gól, pokud si brankář hodí sám míč do brány?
Ano, pokud míč chytil přímo ze hry. Pokud vyhazuje od branky po předchozím zakopnutí balonu soupeřem
za brankovou čáru, zahrává soupeř pouze roh.
Kdy se jedná o malou domů?
Pokud vlastní hráč úmyslně nahraje nohou od kolene dolů svému brankáři do ruky.
Jakou dobu má hráč na rozehrání standardní situace?
V každém případě 4 vteřiny (od zapískání při penaltě, přímém kopu apod., od postavení míče do klidu při
autu či rohu).
Všechny vzory formuláře můžete stahovat na webových stránkách: www.czechdeaffotbal.wz.cz .
VZOR FORMULÁŘE – ZÁPIS O UTKÁNÍ:
VZOR FORMULÁŘE – PROHLÁŠENÍ HRÁČE NA DK:
VZOR FORMULÁŘE – ŽÁDOST HRÁČE O PROMINUTÍ TRESTU:
VZOR FORMULÁŘE – ČESTNÉ PROHLAŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI A
ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:
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