Pravidla turnaje
POČET HRÁČU
1. Počet hráčů v družstvu při zahájení zápasu je 4+1, počet náhradníků není omezen.
2. Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou tři (2+1), kromě začátku utkání, kdy musí být plný počet, tedy
pět (4+1). Klesne-li počet hráčů na dva ( např. vlivem vyloučení či zranění ), zápas bude ukončen a kontumován
3:0 .
3. Počet střídání během hry není omezen. Střídá se tzv. „ letmým „ způsobem, to znamená i když je míč ve hře.
4. Podmínkou pro střídání je, že hráč, který opouští hřiště, tak musí učinit v zóně pro střídání tzn. na své vlastní
polovině a před lavičkou náhradníků svého mužstva ( hráč tedy nemůže odejít střídat pokud se nachází na
soupeřově polovině ), přičemž se již nesmí zapojit do hry. Netýká se případů, kdy se hráč evidentně zraní, načež
opustí hřiště mimo zónu pro střídání.
5. Hráč, který nastoupí za jedno družstvo, nesmí do konce turnaje nastoupit za družstvo jiné ! V případě
porušení tohoto pravidla bude zápas kontumován 3:0 .
VÝSTROJ HRÁČŮ
1. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice,
tvrdé obvazy, apod.).
2. Hráč, který nastoupí v brýlích hraje na vlastní nebezpečí !
3. Povolenou obuví jsou pouze čisté tenisky nezanechávající žádné znečištění na hrací ploše.
SYSTÉM TURNAJE
1. Délka zápasu bude 10 minut.
2. Přestávky mezi jednotlivými zápasy budou vzhledem k jejich množství max. 1 minuta ( tzn. že po skončení
zápasu se na hřišti začnou připravovat další družstva dle rozpisu ) !!!
3. Hrací systém : losováním budou družstva rozdělena do dvou skupin ( pozn. finalisté loňského ročníku budou
nasazeni přímo, každý do jedné skupiny). Ve skupině hraje každý s každým a výsledky se zapisují do tabulky.
Po odehrání základních skupin následují dle rozpisu zápasy Play off. Po odehrání zápasu kapitáni nahlásí střelce
gólů.
4. O umístění v tabulce rozhoduje počet získaných bodů. Vítězství 3 body, remíza 1 bod.
5. V případě rovnosti bodů u dvou a více mužstev rozhoduje : 1. vzájemný zápas, 2. rozdíl skóre, 3. větší počet
vstřelených branek, 4. los.
6. Pokud zápasy Play off skonči remízou, kopou se pokutové kopy ( po třech na každé straně – provádí vždy jiný
hráč ). Pokud 3 pokutové kopy skončí opět remízou, rozhoduje rozstřel po jedné sérii na každé straně
jakýmkoliv hráčem.
ROHOVÝ KOP
Přejde-li míč celým objemem brankovou čáru mimo část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem, ať už ve vzduchu
nebo po zemi a byl naposledy zahrán hráčem bránícího družstva, bude zahráván rohový kop. Při rozehrání rohového
kopu musí být bránicí hráč vzdálen min. 3m od místa rozehrání rohového kopu. Rohový kop rozehrává pouze z rohu
hřiště.

PŘERUŠENÍ HRY
1. Pokud míč opustí hrací plochu ( vlétne na tribunu apod. ), nebo se zraní hráč časomíra bude zastavena. Při
běžném přerušení hry ( rohový kop, faul, apod. ) nebude časomíra zastavena, přičemž družstvo, kterému náleží
míč musí do 5 sekund pokračovat ve hře nepřímým kopem, pokud rozhodčí neurčí jinak.
2. Pokud míč bude zahrán do hlediště bude opět rozehrán autovým hodem u postranní čáry v místě, nad kterým
opustil hrací plochu.
3. V případě, že se míč dotkne stropu, nepokračuje se ve hře. Soupeř rozehrává nepřímým kopem z místa
přestupku.
4. Družstvo, kterému náleží míč musí do 5 sekund pokračovat ve hře. Pokud se tak nestane náleží míč soupeři,
který jej rozehraje nepřímým kopem z místa přestupku.
POKUTOVÝ A VOLNÝ KOP
1. Po odpískání faulu na útočícího hráče v brankovišti bránícího mužstva následuje pokutový kop ze značky
pokutového kopu.
2. Při porušení pravidel mimo brankoviště je zahráván přímý nebo nepřímý volný kop. Přímý kop určí rozhodčí (
faul na kartu, urážky rozhodčího, zranění hráče apod. ). Přímý kop bude rozehrán na pokyn rozhodčího.
Od místa, ze kterého se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeřova družstva vzdáleni nejméně 3
metry. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu.
3. Pokud zahraje bránící hráč v brankovišti rukou, bude nařízen pokutový kop.
4. Přímý kop musí být rozehrán do 5 sekund od příkazu rozhodčího k rozehrání.
5. Fauly družstva v zápase se sčítají, při dosažení čtvrtého a každého dalšího faulu jednoho družstva
v jednom zápase bude zahráván pokutový kop.

DOSAŽENÍ BRANKY
1. Branky je dosaženo, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod
břevnem ( viz. obrázek)
2. Branka taktéž platí, pokud ji hráč vstřelí „ přes půl „ tzn. že v momentu střelby stojí na své bránící polovině.
3. Branky nelze dosáhnout rukou a přímo z výhozu brankáře.
4. Pokud míč odražený od stěny nebo stropu skončí v brance gól neplatí.

Dosažení branky (1), branky nebylo dosaženo (2, 3, 4, 5).

PRAVIDLO MALÉ DOMU
Brankář nesmí chytit do rukou ani zahrát rukou evidentně úmyslnou nahrávku od spoluhráče, který ji zahrál
nohou od kolena dolů, pokud se tak stane, bude zahrán pokutový kop.
VÝHOZ OD BRANKY
Přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mimo její část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem
(gól), a to ať už ve vzduchu nebo na zemi a byl naposledy zahrán hráčem útočícího družstva, brankář, který stojí
uvnitř vlastního pokutového území, vyhodí míč zpět do hry. Po gólu se rozehrává ze středu hřiště.
2. Výhoz brankáře může přesáhnout polovinu hřiště.
3. Brankář může rozehrát ze země, pokud položí míč na zem, nesmí jej vzít zpět do ruky. Pokud tak učiní, bude
postupováno jako při malé domů. Následuje pokutový kop.
4. Brankář musí míč rozehrát do 5 sekund od okamžiku, kdy má míč plně v moci uvnitř vlastního
pokutového území. Pokud do 5 sekund míč nerozehraje, náleží míč soupeři, který jej rozehraje nepřímým
kopem z místa přestupku.
1.

ROZHODČÍ
Autorita rozhodčího a užívání pravomocí udělených mu pravidly začíná působit v okamžiku, kdy vstoupí do místa,
kde je umístěno hřiště (hala) a přestává působit v okamžiku, kdy toto místo opustí. V průběhu utkání je jeho
pravomoc k trestání rozšířena na přestupky spáchané při dočasném přerušení hry a když je míč mimo hru. Jeho
rozhodnutí o skutečnostech spojených se hrou jsou konečná, pokud se týká výsledku hry.
Výklad: Účastníkem hry se rozumí nejen hráči na hrací ploše, ale i na lavičce náhradníků,
Vážnější napomenutí hráče signalizuje rozhodčí žlutou kartou. Po udělení žluté karty následuje pro družstvo 2
minutový trest. Vyloučení hráče kartou červenou. Ostatní účastníky hry vykazuje ústně. Po udělení červené karty
následuje pro družstvo 2 minutový trest. Po vypršení trestu se vrací do hry jiný hráč.
NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
Hráč může být vyloučen ze hry pokud se dopustí následujících přestupků:
a. proviní se nebezpečným faulem
b. chová se hrubě nesportovně
c. používá urážlivých nebo hanlivých výroků
d. podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta)
e. plivne na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu
f. zabrání soupeři ve skórování úmyslným zahráním rukou (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území)
g. zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event.
pokutový kop.
h. dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat z hrací
plochy. V příštím zápase však již může nastoupit. Při závažném přestupku a druhé červené kartě bude hráč
vyloučen do konce turnaje.

Všichni hráči se účastní turnaje na své vlastní nebezpečí a jsou
povinni před zahájením turnaje seznámit se s pravidly!!!

