
Rychlý manuál aneb Kritická mı́sta pravidel přı́pravek 

1. Hráči: 5 + 1 : 5 + 1 (starší) resp. 4 + 1 : 4 + 1 (mladší) 

2. Hřiště: 25 x 40 m - 2 minihřiště na půlce (starší) resp. 19 x 30 m – 2 minihřiště na půlce (mladší) 

3. Branka: 2 m x 5 m 

4. Míč: velikost 4 (starší) resp. 3 (mladší) 

5. Čas: 2 x 12 min. mladší resp. 2 x 15 min. starší přípravka 

6. Střídání pouze v přerušené hře; není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče 

7. Zakázána malá domů brankáři a opětovná hra brankáře rukou 

8. Pravidlo 6 sekund pro rozehrání (po jakémkoliv chycení míče) nebo uvedení míče do hry brankářem 

9. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může být hráč dočasně vyloučen na 2 min., či do konce poločasu 

10. Je-li míč ze hry po situaci, že přejde brankovou čáru mimo branku, uvádí ho zpět do hry vždy brankář 

výhozem s omezením půlkou hřiště (pravidlo „přes půl“), výkopem s omezením půlkou hřiště (pravidlo „přes 

půl“), nebo položením míče na zem uvnitř PÚ. V tomto posledním případě je míč uveden do hry až poté, co jej 

brankář rozehraje s omezením půlkou hřiště (pravidlo „přes půl“), popř. vyvede mimo PÚ, nebo ho přihraje 

svému spoluhráči uvnitř PÚ. Teprve až po uvedení míče do hry může soupeř zahájit napadání. Hráči soupeře 

jsou do uvedení míče do hry mimo PÚ, spoluhráči brankáře, který uvádí míč do hry, mohou být uvnitř PÚ. 

Brankář musí uvést míč do hry do 6 sekund 

11. Pravidlo „přes půl“ znamená, že míč po odehrání brankářem z vlastního PÚ musí dopadnout na vlastní 

polovinu hřiště, nebo se míče musí na vlastní polovině dotknout jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. 

Porušení pravidla „přes půl“ je trestáno přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč 

přešel. Jakmile brankář opustí PÚ, je na něj z pohledu pravidel nahlíženo jako na hráče v poli 

12. Pokud je míč ve hře, pravidlo „přes půl“ pro brankáře neplatí. Brankář může hrát bez omezení 

13. Při provádění vhazování je nejbližší bránicí hráč nejméně 2 m od vhazujícího hráče 

14. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku 

15. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 7 m. Všichni hráči kromě brankáře družstva soupeře jsou při 

zahrávání pokutového kopu za míčem 

16. Utkání vždy řídí rozhodčí, který používá píšťalku 

 

 


