Pravidla soutěží KFS malých forem – sezona 2019/20
Systém hry
Počet hřišť
Velikost hřišť

Pohár KFS ml. přípravek

KP starších přípravek

KP mladších žáků

turnajově 3 týmy + dvojzápas

turnajově, po 3 týmech

turnajově, po 4 týmech

2
35x25 m (+- 2 m)

2

2

min. 42x26m, max.50x30m

polovina velkého hřiště

Rozestavení

4 + 1, mužstvo A + B

5 + 1, mužstvo A + B

7 + 1, pouze mužstvo A

Min.poč.hráčů

3+1

4+1

6+1

Hrací doba

2x20 min.

2x20 min.

2x15 min.

Poločas

15 min., mužstva se nemění

15 min., mužstva se mění

15 min.

Branky

5 x 2 m, kotveny !

5 x 2 m, kotveny !

5 x 2 m, kotveny !

Míč

č.4 odleh., příp.č. 3

č.4., příp.č. 3

č.4

PÚ

přes celou šíři, hl. 5,5 m

přes celou šíři, hl. 5,5 m

přes celou šíři, hl. 12,5 m

(případně 16x5,5 m)

(případně 16x5,5 m)

(případně 20x12,5 m)

RK

z rohu hřiště

z rohu hřiště

16 m od tyče

PK

7m

7m

8m

Ofsajdy

NE

NE

ANO, pouze v pokut.území

Aut.vhaz.

vhození, přihrávka, vyvedení

pouze vhození

pouze vhození

Střídání

opak., v přer.i nepřer.hře

opak., v přer.i nepřer.hře

opak., v přer.i nepřer.hře

Kopy

všechny přímé

přímé, nepř.,pokut.

přímé, nepř.,pokut.

Vzdál.od míče

5m

5m

6m

Rozehrávka

doporučená do 6 vteřin

do 6 vteřin

do 6 vteřin

Hra brankáře
Malá domů

z aut.vhoz.nesmí vzít míč

nesmí vzít míč do ruky (NVK)

nesmí vzít míč do ruky (NVK)

nohou, rukou, vyvezením

pouze nohou, stojící míč

do ruky, jinak bez omez.
Rozehr.od bran.

nohou, rukou, vyvezením

5-8 m od brank.čáry
Hra přes půl.čáru

Ruka mimo PÚ

NE nohou z vlast.PÚ bez

NE nohou z vlast.PÚ bez

NE nohou z vlast.PÚ bez

dopadu či dotek.jin.hr.,

dopad.či doteku jin.hr.,

dopad.či doteku jin.hr.

rukou neomezeně

rukou neomezeně

rukou neomezeně

PVK (všechny kopy přímé)

PVK

PVK

není povoleno-NVK

není povoleno-NVK

Dvojí hraní rukou je povoleno

Doplňující informace k pravidlům a organizaci turnajů:

Rozhodčí – na turnaje nebudou delegováni rozhodčí a utkání budou rozhodovat OZP – v rozlišovacích tílkách!
Odměna pro OZP je 200,- Kč za celý turnaj, vyplácí pořadatelský klub
Velikost hřiště – v kategorii mladších žáků se hraje na polovinu velkého hřiště, jednu pomyslnou postranní čáru
malého hřiště ale tvoří malé vápno velkého hřiště
Pokutové území – pokud je přes celou šíři hřiště, penalta se kope např.i za faul od rohového praporku, pokud je
hřiště nalajnované, je to jako ve velkém fotbale. U mladších žáků lze využít klasického velkého vápna na velkém
hřišti, pokud jeho boční čára je u velkého hřiště ve vzdálenosti 10-15 metrů od postranní čáry (boční čára
znamená poté hloubku pokutového území a pásmo ofsajdu u minihřiště)
Autové vhazování – u ml.přípravky umožněno rozehrání i vyvážení (po něm ale může být branka dosažena až
třetím dotekem vyvážejícího hráče), míč ale musí být v klidu a max. jeden metr od postranní čáry, bránící hráč ve
vzdálenosti minimálně dva metry
Rozehrávka od brány – první přihrávka je volná (nelze ji atakovat), pokud brankář položí míč na zem, po jeho
prvním doteku je míč ve hře (to neplatí, pokud chytí míč ze hry, to je míč ve hře ihned po jeho položení na zem)
Hra brankáře přes půlící čáru – nerozlišuje se, jestli se jedná o míč ze hry či z rozehrávky od branky
Střídání – pouze v prostoru střídaček (na boku hřiště), nikoliv za bránou
Přestávka mezi poločasy – 15 minut není povinných, ideální dohoda rozhodčích s trenéry
Porada před turnajem - OZP, hl. pořadatel, ved. mužstev (tato porada není o dohodě o pravidlech, ale o
připomenutí pravidel a o organizačním zajištění turnaje)
KP MP a SP – dvě mužstva A a B, v poločase se domácí tým prohodí (u ml. přípravek není povinné !), výsledky se
sčítají, hráči se mezi mužstvy A a B nesmí měnit
Kotvení branek-před zahájením turnaje provést kontrolu !!
Dostavení se OZP na turnaj – nejdéle 45 minut před zahájením turnaje !
Penalty po zápase – pouze u ml. žáků, kope se vždy bez ohledu na výsledek, po pěti penaltách na každé straně, penaltový
rozstřel může skončit remízou

Případné dotazy, podněty :
Tomáš Navrátil, předseda KM, tel. 731470390, e-mail.: tomas.navratil@centrum.cz

