Základní pravidla fotbalového turnaje

XXII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LORD CUP - RÝMAŘOV 2021
Pravidlo I: Počet hráčů
1) Hraje se s 7 hráči v poli a brankářem.
2) Hráč může být dočasně vyloučen na 2 min, či do konce zápasu dle míry provinění. Jeho místo smí
zaujmout další hráč. Hráč bude vykázán ze hřiště ústně bez ukázání červené karty
Pravidlo II: Velikost, počet a rozmístění hřišť
1) „Minihřiště“ 60x48m, 2 minihřiště na ploše velkého hracího hřiště. „Minihřiště“ je vymezeno
postranními čárami velkého hřiště, čárami jiné barvy, nebo pomocí nízkých met, barevně odlišených
v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště.
2) PÚ je vymezeno čárou ve vzdálenosti 12m, od brankových čar „minihřišť a 16m od brankové tyče
přenosných branek na „minihřišti“.
3) Utkání probíhá na třech „minihřištích“ současně
Pravidlo III: Velikost a počet branek
Branky jsou v rozměru 2x5m na všech minihřištích.
Pravidlo IV.: Pozdrav před a po utkání
Před utkáním se hráči nezdraví. Po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si
podají, nebo si plácnou všichni hráči). Hráči a trenéři se řídí aktuálními hygienickými opatřeními vlády.
Pravidlo V: Střídání hráčů
1) Střídání je opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře, ale nesmí se tímto střídáním ovlivnit
regulérní průběh hry. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a
zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených na soupisce mužstva. Střídání hráčů
nemusí být oznámeno rozhodčímu, ale při nahlášení střídání rozhodčímu v přerušené hře (např. při
hromadném střídání) rozhodčí dá pokyn ke hře až po dokončení střídání. Střídání musí být provedeno co
nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být
připraveni v prostoru pro příslušníky družstva a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit
kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.
2) Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do
hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na
hrací ploše zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů
z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní trenéra, aby
přebývající hráče odvolal z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení
hry.
Pravidlo VI: Zakázaná hra
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
1) Pokud je zahrána “malá domů“ nohou, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou
„malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na
vertikální linii přestupku.
2) Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně poté, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný
míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.

3) Brankář musí po jakémkoliv chycení míče dát míč do 6 vteřin na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle
rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si rozhodčí míč a podá jej druhému týmu na půlku
hřiště. Míč musí být podán volnému hráči, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody.
4) Odehraje-li brankář ze svého pokutového území míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout
vždy na vlastní polovinu „minihřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve,
než míč přejde půlící čáru. (tzn., že brankář nesmí hrát výkopem přes půl, i když míč chytil a je stále
ve hře). Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry
(tzv. odkop od brány). Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v
místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V případě,
že brankář míč chytil do ruky ve hře a následně ho položí na zem, je míč opět ve hře a kopem míče přes
půlku hřiště již není omezen (pozn. míč musí ležet, tzv. „halfvolej“ se považuje za výkop z ruky). V
rozehrání míče rukou není brankář omezen.
Pravidlo VII: Standardní situace
1) Vhazování. Platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: bránící hráč má být jeden
metr od vhazujícího hráče.
2) Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu.
Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznačené vzdálenosti – roh vyznačeného hřiště. Hráči soupeře se
nesmějí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 m.
3) Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Kop od branky se
provádí vždy tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 5 m od brankové čáry. Hráči
mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a poté smí být v pokutovém území bráněni.
Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou
polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině.
4) Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Při provádění volných
kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku.
5) Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Pokutový kop je
nařízen za porušení pravidla 12 pravidel fotbalu v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 8 m.
Pravidlo VIII: Ofsajd
Během turnaje NEBUDE uplatňováno pravidlo o postavení mimo hru.
Pravidlo IX: Výstroj hráčů
Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.
Pravidlo VIII: Výsledek utkání
Utkání nemusí skončit vítězstvím kteréhokoliv mužstva a utkání může skončit i nerozhodně. Rozhodčí po
utkání předá výsledek pořadateli, který nejdříve zapíše výsledek a střelce v pořadatelské místnosti a
následně na venkovní výsledkovou nástěnku umístěnou v areálu.
Různé:
1) Námitky lze podat se vkladem 200,- Kč nejpozději do 15 minut po skončení utkání.
2) V případě zjištění neoprávněného startu hráče bude provedena kontumace 3:0 všech výsledků a družstvo
bude vyloučeno z turnaje bez náhrady na odměnu a vrácení startovného!
3) V případě že mužstvo nenastoupí k zápasu dle časového harmonogramu, bude následovat kontumace 3:0
ve prospěch soupeře

