
 

PRAVIDLA PRO TURNAJ VÝBĚRŮ OFS a MěFS  U-12 

 

Turnaje hrané na venkovních hřištích (tráva, UT) 

- hraje se podle oficiálních pravidel FAČR  pro Fotbal malých forem 7+1 U-12  

  (podle těchto pravidel se hraje i oficiální soutěž SpSM řízená ŘK FAČR pro Moravu) 

Odlišnosti od pravidel FAČR: 

-  rozdíl  je v organizaci utkání, tzn. že utkání, resp. dvojutkání, se nehraje  

  na 2 poločasy, ale  pouze 1x 20 minut, bez výměny soupeřů = proti sobě nastoupí  

  2 výběry, každý výběr vytvoří 2 družstva, která hrají proti soupeřovým dvěma družstvům 

   na 2 hřištích souběžně, počítá se počet vstřelených branek v obou utkáních; během  

  dvojutkání nesmí docházet v rámci výběru k výměně hráčů mezi družstvy  

 

Turnaje halové   

- hraje se podle pravidel FAČR  pro halovou sezónu žáků 

důležitá pravidla: 

- počet hráčů 4+1, minimální počet hráčů ve hře čtyři, při vyloučení více hráčů se uplatňuje 

kritérium odložených trestů 

- auty se vhazují 

- provedení volných kopů – soupeř 3 m od míče, rozehrání do 3 sekund, všechny volné kopy 

jsou přímé 

- hra brankáře – brankář míč do hry vykopává nebo vyhazuje, a to pouze na vlastní polovinu 

hřiště, resp. hráči jsou povinni převzít míč od svého brankáře na vlastní polovině hřiště, při 

porušení se nařizuje volný kop z poloviny hřiště ve prospěch soupeře – toto ustanovení platí 

vždy, pokud brankář před tím chytil míč rukama! Brankář smí hrát rukama v malém 

brankovišti (zóna 6m), každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se trestá 

nařízením pokutového kopu 



- malá domů – stejně jako ve fotbale,  za porušení nařízen pokutový kop (7m), pokutový kop 

nařídí rozhodčí také v případě, že v prostoru velkého brankoviště (zóna 9m) dojde 

k přestupku bránícího hráče, za který se v poli při hře na velkém hřišti nařídí PVK. 

Odlišnosti od pravidel FAČR: 

- hrací doba 1x  25 minut 
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