
Pravidla pro organizaci a konání soutěže OFS Jičín 
mladších přípravek 4+1 

část podzim 2017 
  

Startují: Hráči mladší přípravky narození 1. 1. 2009 a mladší. V případě startu dívek je povolen start 
dívek o jeden rok starších oproti věkové kategorii chlapců – maximální počet starších dívek jsou 4. 
Hráč může absolvovat turnaj vždy pouze za jeden tým!      

Hraje se v rozestavení 4+1. 

Branky: 2 x 5 metrů, musí být pevně ukotveny!!!! 

Míč: Velikost 4 odlehčený, je možné použít i míč velikosti 3. 

Hrací doba:  

 turnaj šesti týmů: 1 x 12minut  
 turnaj čtyř týmů:   2 x 10 minut,  
 turnaj tří týmů:     2 x 15 minut 
 poločasová přestávka: 5 minut (pouze u turnajů 3 – 4 týmů) 
 přestávka mezi zápasy: 15 minut 

Hřiště: umístění hrací plochy – 2 minihřiště na hrací ploše velkého hřiště. 

Velikost hřiště: max. 35 x 25 metrů (+- 2 m), hrací plocha je vyznačena kloboučky. Doporučení = 
hřiště situovat od půlící čáry velkého hřiště směrem k brankové čáře /vyhneme se brankovým tyčím/ 

Pokutové území: šířka = přes celou šířku hrací plochy, hloubka = 5,5 metrů od brankové čáry do 
hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček 

Pokutový kop: 7 metrů od brankové čáry do hloubky hrací plochy – dát z každé strany klobouček  

Rohový kop: z rohu hřiště – kopíruje průsečík brankové a postranní čáry. Vyznačit kloboučkem. 

Ofsajdy: v této kategorii neplatí. 

             Autové vhazování: klasické vhazování. Přímo z autového vhazování nesmí být dosaženo branky. 
Bránící hráč musí být ve vzdálenosti min. 2 metry od vhazujícího, rozehrávajícího. V případě porušení 
se aut opakuje. 

             Kopy – všechny přímé, vzdálenost bránícího hráče od míče 5 m 

             Rozehrávka – doporučená doba do 6 vteřin 

Malá domů: z autového vhození nesmí brankář vzít míč do ruky, jinak je to v kategorii bez omezení  

Rozehrání od branky: nohou, rukou, první přihrávka je volná, nelze ji atakovat, pokud brankář 
položí míč na zem, je po prvním jeho doteku míč ve hře (to neplatí, pokud chytí míč ze hry, to je míč 
ve hře ihned po jeho položení na zem.    

             Hra brankáře: Před zahájením turnaje zajistí pořadatel krátkou poradu rozhodčích a trenérů, na které 
se sjednotí výklad ke hře brankaře. 

Hra brankaře přes půlící čáru: ne nohou z vlastního pokutového území bez dopadu či doteku jiného 
hráče, nerozlišuje se, zda se jedná o míč ze hry, nebo rozehrávku od branky 
    Každé zahrání rukou brankaře mimo pokutové území se trestá nařízením přímého kopu z místa 
přestupku. 



     Dvojí hraní rukou (opakované uchopení míče do ruky) je povoleno. 

Střídání: Opakované, v přerušené i nepřerušené hře pouze v prostoru střídaček. Střídaný hráč musí 
nejprve opustit hrací plochu, teprve poté může nastoupit střídající hráč. Střídání probíhá zásadně 
v prostoru střídaček, které musí být umístěny na delší straně hřiště (nikoliv za bránou) 

Zápis o utkání: Zápis o utkání se vyplňuje v IS FAČR 

Disciplinární opatření: dle pravidel fotbalu  

Zdravotní způsobilost: Potvrzení o zdravotní způsobilosti – dle Soutěžního řádu fotbalu, § 37. 

Dresy: Každé mužstvo si na turnaj přiveze minimálně 1 sadu dresů. Popřípadě doporučujeme dohodu 
o barvách dresů dopředu, v týdnu před zahájením turnaje. V případě shody barevnosti dresů zajistí 
pořadatel rozlišovací trika. 

Každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje. 

Hospodářské náležitosti: Každému delegovanému HR náleží odměna 200,-Kč za celý turnaj  
Odměna proškoleným rozhodčím-laikům (OZP) činí 200,-- Kč za celý turnaj. 

Minimální počet hráčů na hrací ploše = 3 + brankař 

 „Klubový rozhodčí“:  

Každý klub je povinen mít OZP (osoba znalá pravidel).                                                                   
 

STK: 

Veškeré dohody o změnách termínů, začátků a místech konání turnajů mladších přípravek musí 
projít prostřednictvím sekretářů klubů IS FAČR a jednáním STK OFS      

V případě nedostavení se na turnaj bude postupováno v souladu se SŘ a RS, se všemi herními a 
dalšími důsledky. 

DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ 
 
-       Rozhodčí nezahájí miniturnaj v případě, že nebudou řádně ukotveny branky a splněny další 
náležitosti uvedené v tomto dodatku. 

-       Povinností zúčastněných mužstev, která miniturnaj zahajují, je být v místě konání miniturnaje 
minimálně 30 minut před jeho zahájením. 

-       Pořadatel miniturnaje zajistí osobu znalou pravidel (dále jen OZP)  
-       Rozhodčí se na miniturnaj dostaví nejpozději 30 minut před jeho zahájením. OZP se dostaví 

nejpozději 30 minut před zahájením miniturnaje a zúčastní se přípravy na miniturnaj spolu 
s rozhodčím, který je za tuto přípravu zodpovědný a jeho rozhodnutí  jsou  směrodatná. 

-       Pořádající oddíl je povinen nejpozději jednu hodinu před zahájením miniturnaje zpřístupnit areál + 
šatny a sociální zařízení pro zúčastněná mužstva.  

-        Hřiště musí být připravena 45 minut před zahájením miniturnaje. 
-       Rozhodčí uspořádá organizační poradu (krátkou, cca v rozsahu 5 minut) nejpozději 15 minut před 

úředním začátkem miniturnaje. Na této poradě se rozhodčí dohodne s hlavním pořadatelem a 
vedoucími jednotlivých družstev o požadavcích na řádnou organizaci miniturnaje (například 
postavení hlavního pořadatele, diváků, členů realizačních týmů, atd.). Rozhodčí vyslechne 
případné připomínky a následně vydá konečné stanovisko. 



-       Hlavní pořadatel miniturnaje zajistí minimálně další dva pořadatele. Všichni tři budou řádně 
označeni vestami nebo páskami pořadatelské služby. Tyto osoby musí být starší 18 let a jejich 
základní povinností bude zajistit hladký průběh miniturnaje s ohledem na respektování zóny pro 
trenéry a další příslušníky družstev, respektování postavení a chování diváků na stadionu.  

-       Pořadatel miniturnaje zajistí postavení diváků za ohrazením „velké hrací plochy“. 
-       Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob) 

nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv 
podél hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci 
družstev do počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni na soupisce před jejím předáním 
rozhodčímu. Zároveň musí být všichni opatřeni viditelnou visačkou s uvedením klubu a 
vykonávané funkce (trenér, 2x asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník).  

-         Případné nedostatky v organizaci miniturnaje, závady v činnosti pořadatelské služby, chování 
členů realizačních týmů, diváků, nebo zdravotní služby zapíše rozhodčí na druhou stranu 
výsledkového protokolu a záznam podepíše spolu s hlavním pořadatelem. Nedostatky a závady 
budou následně řešeny příslušnými komisemi OFS Jičín. 

 

 

 


