PRAVIDLO 1: HRACIA PLOCHA
1. Hracia plocha

2. Označenie hracej plochy
Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s dobre vyznačenými viditeľnými
čiarami. Tieto čiary patria k územiu, ktoré ohraničujú. Dlhšie ohraničujúce čiary sa
nazývajú postranné čiary, kratšie sa nazývajú bránkové čiary. Všetky čiary sú najviac
12 cm široké. Hracia plocha je rozdelená na dve polovice stredovou čiarou. Uprostred
stredovej čiary je vyznačená stredová značka, ktorú o priemere 5 m ohraničuje tzv.
stredový kruh.
Čiary ohraničujúce príslušné územie sú ich súčasťou. Pre hru to znamená, že:
a) priestupok na postrannej alebo na bránkovej čiare je priestupkom na
hracej ploche,
b) priestupok na čiare pokutového územia je priestupkom v pokutovom
území,
c) ak je lopta na postrannej alebo na bránkovej čiare alebo vo vzduchu nad
niektorou z týchto čiar, čo i len malou časťou, je stále na hracej ploche a
teda aj v hre.
Stredová čiara je súčasťou oboch polovíc hracej plochy. Preto hráč stojaci na
stredovej čiare je na vlastnej polovici hracej plochy.
3. Pokutové územie
Pokutové územie je vyznačené na oboch koncoch hracej plochy takto:
Kolmo ku každej bránkovej čiare sa vo vzdialenosti 5 m od bránkových tyčí
vyznačia smerom do hracej plochy čiary 7 m dlhé a ich koncové body sa spoja čiarou
rovnobežnou s bránkovou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou čiarou sa
nazýva pokutové územie. V každom pokutovom území sa na kolmici k bránkovej
čiare, vedenej zo stredu bránkovej čiary, vyznačí vo vzdialenosti 7,5 m od bránkovej
čiary pokutová značka.
Pokutové a rohové územia musia mať predpísané rozmery aj pri minimálnych
rozmeroch hracej plochy. Vzdialenosť pre vyznačenie pokutového územia a pokutové
značky sa merajú od vonkajších okrajov bránkových čiar, resp. od vonkajšieho okraja
bránkovej čiary k stredu pokutovej značky. Je zakázané, aby na hracej ploche boli
vyznačené akékoľvek ďalšie čiary alebo pomocné značky ako tie, ktoré sú schválené
Pravidlami.
4. Rohové územie
Rohové územie je definované na hracej ploche vyznačeným štvrť kruhom
s priemerom 0,5 m.
V každom rohu hracej plochy sa môže umiestniť minimálne 1,50 m od zeme
vysoká a hore zaoblená tyč, na ktorej je pripevnená zástavka. Maximálna výška
zástavky je 1,70 m. Zástavky nie sú povinnou výbavou hracej plochy, ale len
odporúčanou. Rozmer zástavky je 60 x 40 cm.
Mimo hraciu plochu sa na bránkovej čiare vo vzdialenosti 5 m od miesta, kde sa
postranná čiara stýka s bránkovou čiarou môže smerom k bližšej bránke vyznačiť

kolmo na bránkovú čiaru pomocná značka, ktorá pri vykonávaní kopu z rohu pomáha
zabezpečiť dodržanie predpísanej vzdialenosti brániacich hráčov. Táto značka smie
mať maximálnu dĺžku 0,5 m od bránkovej čiary smerom von z ihriska.
Hrať súťažné stretnutie bez rohových zástaviek je dovolené. Ak dôjde pri
súťažnom zápase k poškodeniu rohovej zástavky, musí ju usporiadateľ stretnutia
najneskôr do 30 minút uviesť do predpísaného stavu. Ak nie je rohová zástavka v tejto
lehote opravená, usporiadateľ odoberie rohové zástavky zo všetkých zostávajúcich
rohov hracej plochy a v Zápise o stretnutí podá podrobnú správu.

5. Technická zóna
Pre súťažné stretnutia sa okolo lavičky pre členov a funkcionárov družstva
spravidla vyznačuje technická zóna. Ak takáto zóna nie je označená, rozhodca oznámi
funkcionárom a náhradníkom družstiev, v akom priestore sa môžu pohybovať.
Predná hranica technickej zóny je vyznačená čiarou, ktorá je rovnobežná
s postrannou čiarou a ktorá je od postrannej čiary vzdialená najmenej 1 m. Zo strán je
technická zóna vymedzená čiarami vedenými kolmo k postrannej čiare a to
vo vzdialenosti 2 m od bočných strán lavičky pre členov a funkcionárov družstva.
Odporúča sa, aby technická zóna bola zreteľne vyznačená.
Obe technické zóny musia byť vyznačené oddelene a tak, aby medzera
vzniknutá medzi ich bočným ohraničením bola široká najmenej 1 m a to aj v prípade,
že nebude dodržaná vzdialenosť 2 m bočného vyznačenia technickej zóny od lavičky
pre členov a funkcionárov družstva.
Počet osôb, ktoré sa smú v technickej zóne zdržiavať v priebehu hry je
maximálne 15 (spravidla je to max. 9 náhradníkov, vedúci družstva, tréner, 2 asistenti
trénera, lekár, masér a prípadne i prezident klubu). Náhradníci sú športovo oblečení
(dres alebo tepláková súprava, mikina, zimná športová bunda).
Všetky osoby, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priebehu stretnutia v technickej
zóne, musia byť pred začiatkom stretnutia riadne označené v súlade s ustanoveniami
herného poriadku príslušnej súťaže. Taktiež musia byť pred začiatkom stretnutia
uvedené v Zápise o stretnutí.
Osoby, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priebehu stretnutia v technickej zóne,
nesmú v priebehu stretnutia fajčiť ani požívať alkohol či zakázanú látku podľa
zoznamu zakázaných látok, ktoré uvádza Medzinárodný antidopingový výbor.

Ktorýkoľvek z funkcionárov družstva je oprávnený udeľovať hráčom v priebehu
stretnutia taktické pokyny; po ich udelení však musia opäť zaujať svoje miesto na
lavičke pre členov a funkcionárov družstva.
Príslušníci družstva môžu v priebehu stretnutia opustiť technickú zónu bez
súhlasu rozhodcu iba v týchto prípadoch:
a. náhradníci k rozcvičeniu a pred nasadením do hry,
b. funkcionári na ošetrenie zraneného hráča či už na hracej ploche alebo mimo
nej,
c. funkcionári k oprave výstroja hráčov mimo hraciu plochu.
Pritom nesmú vstúpiť na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, alebo rušiť
tretieho rozhodcu vo výkone jeho funkcie. V iných prípadoch môžu príslušníci
družstva opustiť technickú zónu len so súhlasom rozhodcu. Pri porušení týchto
ustanovení alebo pri iných priestupkoch členov družstiev postupuje rozhodca podľa
príslušných ustanovení pravidla XII.

6. Bránka
Bránka je umiestnená v strede každej bránkovej čiary. Každú bránku tvoria dve
zvislé bránkovej tyče postavené v rovnakej vzdialenosti od dvoch najbližších rohov
ihriska. Jej vnútorný rozmer je 4 x 2 m. Dĺžka bránky sa meria od vnútorných okrajov
bránkových tyčí, výška bránky sa meria od vnútorného okraja brvna k zemi.
Konštrukcia bránky musí mať rovnakú šírku, nie väčšiu ako 12 cm a nie menšiu
ako 10 cm. Konštrukcia bránky musí byť zhotovená z dreva, z kovu alebo z iného
schváleného materiálu. Ich prierez môže byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo
eliptický a nesmú byť pre hráčov nebezpečné. Konštrukcia bránky musí byť bieločervená alebo čisto biela, pričom za bielu farbu sa považuje aj farba striebristá.
Siete sú upevnené na bránkových tyčiach, na brvne a na zemi za bránkou; pritom
musia byť vhodne vypnuté tak, aby neobmedzovali pohyb brankára.
Bránková čiara musí byť rovnako široká ako je hrúbka bránkových tyčí (10 až 12
cm) a vyznačená tak, aby sa vnútorné a vonkajšie obrysy čiary kryli s prednými a
zadnými stranami bránkových tyčí. Šírka všetkých ostatných čiar na hracej ploche
musí byť rovnaká ako je šírka bránkovej čiary. Čiary musia byť vyznačené tak, aby
netvorili žliabok, kopček alebo ryhu.
Bránky musia byť pevne ukotvené k zemi ak nerozhodne riadiaci orgán inak.
Hrať súťažné stretnutie s poškodenou bránkou nie je dovolené. Ak dôjde pri
súťažnom zápase k poškodeniu bránky, musí ju usporiadateľ stretnutia najneskôr do

30 minút uviesť do predpísaného stavu (opraviť, vymeniť). Ak nie je bránka v tejto
lehote opravená, rozhodca súťažné stretnutie ukončí a v zápise o stretnutí podá
podrobnú správu. Každé iné stretnutie sa môže začať alebo dohrať s poškodenou
bránkou za predpokladu, že hráčom nehrozí nebezpečenstvo zranenia a poškodenie
neovplyvňuje priamo rozmery bránky.
Povraz nemožno považovať za dostatočnú náhradu brvna. Po oprave brvna
(bránky) nadviaže rozhodca hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta
v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla 8).
Pred stretnutím sa rozhodca presvedčí, či sú bránkové siete riadne upevnené a
či nie sú poškodené. Siete musia byť vypnuté a upevnené tak, aby nemohli vzniknúť
nejasnosti pri dosiahnutí gólu a ich umiestnenie musí brankárom poskytovať
bezpečný a dostatočný priestor pre voľný pohyb. Ak zistí rozhodca nedostatky,
postupuje rovnako, ako v prípade rozhodnutia o spôsobilosti hracej plochy. Ak
nemožno nedostatky odstrániť, stretnutie nezačne.
Je povolené používať siete z konope, juty alebo z umelých vlákien. Hrať súťažné
stretnutie bez siete alebo s poškodenou bránkovú sieťou nie je povolené. Ak dôjde pri
súťažnom zápase k poškodeniu siete, musí ju usporiadateľ stretnutia najneskôr do 30
minút uviesť do predpísaného stavu. Ak nie je sieť v tejto lehote opravená, rozhodca
súťažné stretnutie ukončí. Pre opravu poškodenej siete je zakázané použitie drôtu
alebo iného podobného nebezpečného materiálu. Bez bránkových sietí nie je možné
odohrať stretnutie.
Iné modifikácie v rámci pravidla o bránke nie sú možné.

7. Reklamné plochy
Na hraciu plochu a jej príslušenstvo (vrátane bránkových sietí a priestoru, ktorý
bránky ohraničujú) je zakázané umiestňovať pohyblivý druh reklamy. To platí od
okamihu, keď družstvá nastúpia na hraciu plochu na začatie hry až do ukončenia
prvého polčasu a od začatia druhého polčasu do ukončenia hry.
Žiadne reklamy nesmú byť umiestnené najmä na sieťach a konštrukcii bránky.
Na tomto príslušenstve nesmú byť pripevnené ani žiadne zariadenia (kamery,
mikrofóny a pod.), ktoré priamo nesúvisia s hrou.
Zobrazenie emblémov alebo znakov WMF, konfederácií, národných asociácií,
zväzov, líg, klubov a ďalších subjektov na hracej ploche a na jej príslušenstvo, pevnom
alebo pohyblivom, je v priebehu zápasu zakázané a to v rovnakom rozsahu ako je
uvedené v rozhodnutí 3.
8. Spôsobilosť hracej plochy
O spôsobilosti hracej plochy rozhoduje jedine a s konečnou platnosťou rozhodca.
Pri rozhodovaní o spôsobilosti hracej plochy rozhodca musí dbať na to, aby šport
zbytočne nepoškodil a neohrozil zdravie hráčov a účastníkov stretnutia.
Pred začatím hry sa rozhodca presvedčí, či hracia plocha je spôsobilá pre hru.
Rozhodca hru nezačne ak zistí, že stav hracej plochy neumožňuje regulárny priebeh
stretnutia, alebo že by mohol zapríčiniť vážne zranenia hráčov.
Ak zistí rozhodca, že hracia plocha je nespôsobilá k hre, ale podľa jeho názoru ju
možno do spôsobilého stavu uviesť, požiada hlavného usporiadateľa o odstránenie
zistených nedostatkov. V prípade, že sa hraciu plochu nepodarí uviesť do spôsobilého
stavu do úradne stanoveného začiatku stretnutia, ale je oprávnený predpoklad, že
usporiadateľ stretnutia je schopný nedostatky odstrániť, počká rozhodca najviac do
30 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia a potom s konečnou platnosťou
rozhodne. Skutočnosť, že usporiadateľ v zmysle tohto článku odstraňuje zistené
nedostatky, nezbavuje družstvá povinnosti splniť predpísané formality, t. j. hlavne
riadne vyplniť Zápis o stretnutí a zaistiť prezlečenie hráčov do športovej výstroje,
prípadne aj pomôcť usporiadateľovi s odstránením porúch.
Ak je hracia plocha podľa názoru rozhodcu nespôsobilá k hre a je zrejmé, že
zistené nedostatky nebude možné odstrániť ani v čakacej dobe, oznámi rozhodca
rozhodnutie o nespôsobilosti hracej plochy kapitánom ihneď potom ako to zistí.
Vedúci družstiev vyplní Zápis o stretnutí a zabezpečí splnenie všetkých predpísaných
náležitostí, vrátane možnej kontroly totožnosti hráčov; tí sa však nemusia prezliekať
do športovej výstroje.
Ak rozhodca neuzná hraciu plochu za spôsobilú pre súťažný zápasu, nesmie sa
na tejto hracej ploche hrať ani priateľský zápas. Na tejto hracej ploche nesmie žiadne
stretnutie riadiť ani iný kvalifikovaný rozhodca do doby, než sa hracia plocha opäť
stane spôsobilou k hre.

PRAVIDLO 2: LOPTA
1. Rozmery a špecifikácie
Lopta zodpovedajúca pravidlám musí byť:
 guľatá,
 zhotovená z kože alebo iného schváleného materiálu,
 nesmie mať obvod väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm,
 musí mať hmotnosť minimálne 450 g a hmotnosť nesmie byť menšia ako 410
g na začiatku zápasu
 musí mať vnútorný tlak medzi 0,6-1,1 atm, t. j. 600-1100 g / cm2 (merané na
úrovni mora).
V súťažiach, ktoré organizuje WMF, či EMF nesmú byť na lopte akákoľvek
reklamné označenia alebo symboly s výnimkou symbolov súťaže a s výnimkou
oficiálnej značky výrobcu lopty. Riadiaci orgán súťaže môže obmedziť počet a veľkosť
takýchto symbolov a značiek.
Môžu byť použité iba lopty, ktoré schválil riadiaci orgán súťaže.
Pred úradným začiatkom stretnutia je usporiadateľ stretnutia povinný odovzdať
rozhodcovi loptu a náhradné lopty. Počet náhradných lôpt stanovuje Súťažný
poriadok, prípadne Rozpis súťaže alebo Smernica. Všetky lopty musia zodpovedať
ustanoveniam pravidiel. V stretnutiach hraných pri umelom osvetlení alebo
vysielaných televíziou je dovolené použiť lopty s tenkou vrstvou laku. V prípade, že
je v stretnutí využité osvetlenie hracej plochy nie je možné použiť k hre loptu čiernej
alebo inej tmavej farby, ktorý by akokoľvek, hoci len z časti korešpondoval s
vonkajšou tmou a stal sa tak pre brankára ťažko viditeľným, rovnako tak i pre hráčov.
V zimnom období, kedy pokrýva hraciu plochu sneh, nie je možné hrať s loptou bielej
farby, hoci je farba biela vo veľkej miere na lopte použitá spolu s inou farbou. O škále
povolených farieb na lopte v danú chvíľu rozhoduje rozhodca.
Pred začiatkom stretnutia sa rozhodca presvedčí, či lopta a náhradné lopty majú
správny tvar, rozmery a hmotnosť a či ich obal zodpovedá ustanoveniam pravidiel.
Ak nie je po ruke prístroj na meranie tlaku, posúdi rozhodca správne nahustenie lopty
podľa vlastného uváženia.
O spôsobilosti lopty rozhoduje výhradne rozhodca. Ak zistí rozhodca v priebehu
stretnutia, že lopta sa stala nespôsobilou k hre, alebo že sa z dôvodu značného
zvýšenia hmotnosti stala nebezpečnou pre hráčov, zaistí jej výmenu. Predpísaná
hmotnosť lopty platí len pre začiatok stretnutia a za sychravého alebo daždivého
počasia sa jej hmotnosť môže v priebehu stretnutia trochu zvýšiť. Tým sa však lopta
ešte nestáva nespôsobilou k hre.
Lopta schválená rozhodcom k hre zostáva pod dohľadom rozhodcu až do konca
stretnutia, teda v polčasovej prestávke. Schválené náhradné lopty sú pod dohľadom
usporiadateľa stretnutia.

2. Výmena lopty
Ak počas hry lopta praskne alebo sa stane nespôsobilou k hre, rozhodca preruší
hru a po výmene lopty nadviaže hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa pôvodná
lopta stala nespôsobilou k hre (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Ak lopta praskne alebo sa stane nespôsobilou k hre v čase, keď je hra prerušená,
vymení sa lopta a v hre sa pokračuje spôsobom zodpovedajúcim dôvodu prerušenia
hry (výkop, kop od bránky, kop z rohu, voľný kop, pokutový kop, vhadzovanie
lopty).
Ak lopta praskne alebo sa stane nespôsobilou k hre v momente výkopu, kopu
od bránky, kopu z rohu, voľného kopu, pokutového kopu alebo vhadzovania, daná
činnosť sa opakuje.
Lopta môže byť počas zápasu vymenená len so súhlasom rozhodcu. (Ak sú k
stretnutiu pripravené viaceré lopty umiestnené u zberačov, musia byť skontrolované
a spôsobilé.)
Náhradné lopty sú v priebehu stretnutia uložené v mieste, kde sa stredová čiara
stretáva s postrannou, na strane bližšie k lavičkám pre členov a funkcionárov
družstva, pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo Rozpisom súťaže, prípadne
rozhodcom, stanovené inak. Lopty sú umiestnené na stojane 2 metre od hracej plochy
medzi oboma lavičkami družstiev (prípadne u zberačov).
Náhradnú loptu musí usporiadateľ stretnutia na pokyn rozhodcu dodať ihneď.
Ak usporiadateľ nedodá náhradnú loptu ihneď, určí rozhodca na jej dodanie
primeranú dobu, najviac však 2 minúty. Ak nie je náhradná lopta ani po uplynutí
stanovenej doby k dispozícii, rozhodca stretnutie predčasne ukončí a v Zápise o
stretnutí podá podrobnú správu.
Na upozornenie kapitána družstva je rozhodca povinný vykonať kontrolu lopty.
Kontrolu lopty vykoná v prerušenej hre a ak zistí na lopte nedostatky, zaistí jej
výmenu. Ak preruší rozhodca z tohto dôvodu hru, urobí tak až v okamihu, keď tým
nebude poškodené žiadne z družstiev. Hru nadviaže rozhodcovskou loptou na
mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na osobitné ustanovenia
k pravidlu VIII).
Ak sa ocitne v čase, keď je lopta v hre na hracej ploche ďalšia lopta a ak je tým
ovplyvnená hra, rozhodca hru preruší a po odstránení druhej lopty z hracej plochy
nadviaže hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola pôvodná lopta v okamihu
prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenia pravidla VIII).

PRAVIDLO 3: HRÁČI A FUNKCIONÁRI DRUŽSTIEV
Stretnutie hrajú dve družstvá. Každé družstvo má najviac šesť hráčov na hracej
ploche, z ktorých jeden musí byť brankár. Stretnutie nesmie začať ak niektoré
z družstiev má menej ako štyroch hráčov.
Pravidlá každej súťaže musia mať jasne špecifikovaný maximálny počet hráčov,
ktorí môžu byť uvedení v Zápise o stretnutí.
1. Pokračovanie hry
Ak rozhodca preruší hru, aby hráča napomenul, nadviaže hru nepriamym
voľným kopom, ktorý vykoná hráč súpera v mieste, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla 8).
2. Vylúčenie hráča alebo náhradníka.
Za hráča, ktorý bol vylúčený pred otváracím výkopom, môže nastúpiť len
niektorý z nahlásených náhradníkov, teda z osôb, uvedených v Zápise o stretnutí pred
začiatkom zápasu. Za nahláseného náhradníka, ktorý bol pred začiatkom stretnutia
alebo v jeho priebehu vylúčený, nesmie byť doplnený iný náhradník.
Hráčom je povolené osviežiť sa v priebehu stretnutia nápojom, ale iba na hracej
ploche pri postrannej čiare, v blízkosti vlastnej technickej zóny a v čase, keď je lopta
mimo hry. Fľaše s nápojmi musia byť z plastickej hmoty a v priebehu zápasu musia
byť umiestnené v technickej zóne príslušného družstva; hráčom musia byť podávané,
je zakázané ich na hraciu plochu vhadzovať. Brankár sa môže osviežiť tiež pri svojej
bránkovej čiare; fľaše s nápojmi môže mať v priestore svojej bránky, mimo hracej
plochy umiestnené tak, aby nemohli ovplyvniť hru.
Na lavičke pre členov a funkcionárov družstva sa môžu pri zápase zdržovať iba
členovia a funkcionári družstva. Vylúčení členovia družstva a funkcionári, ktorí boli
rozhodcom v priebehu stretnutia vykázaní, sa nesmú zdržiavať na lavičke pre členov
a funkcionárov družstva ani v priestore ihriska.
Za riadny nástup družstva k zápasu sa považuje, ak v čase úradne stanoveného
začiatku stretnutia sú na hracej ploche aspoň štyria hráči družstva ustrojení v súlade
s pravidlami a družstvo rozhodcovi odovzdalo riadne vyplnený Zápis o stretnutí
podpísaný kapitánom (u mládeže i vedúcim družstva). Skutočnosť, že družstvo nemá
v čase oficiálne stanoveného začiatku stretnutia na hracej ploche plný počet hráčov
nie je dôvodom k posunutiu začiatku stretnutia. Ak družstvo nemá v čase oficiálne
stanoveného začiatku stretnutia na hracej ploche aspoň štyroch hráčov a z toho
dôvodu bude začiatok stretnutia posunutý, čerpá družstvo čakaciu dobu.
Z hráčov nastupujúcich k zápasu musí byť vždy jeden kapitán, u ktorého mena
bolo pred začiatkom stretnutia v Zápise o stretnutí pridelené písmeno C a pred týmto
písmenom pomlčka alebo je písmeno C za menom kapitána uvedené v krúžku. Ak je
kapitán vylúčený z hry, alebo zo zdravotných dôvodov odstúpi z hry, prevezme jeho
funkciu so všetkými právami i povinnosťami zástupca kapitána družstva, ktorému
vylúčený kapitán družstva odovzdá pred opustením hracej plochy kapitánsku pásku.

Len kapitán družstva má v priebehu hry právo obracať sa vhodným spôsobom na
rozhodcu, i to len v záležitostiach týkajúcich sa hry. Jeho rokovania musia byť vždy
stručné, vecné a korektné, inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že ho rozhodca
napomenie za nešportové správanie, prípadne vylúči za hrubé nešportové správanie.
Ak sa zraní ešte pred zápasom hráč družstva, doplní družstvo počet hráčov
niektorým z nahlásených náhradníkov a súčasne družstvo môže doplniť počet
náhradníkov o ďalšieho náhradníka. Vykonané zmeny treba zaznamenať v Zápise o
stretnutí ešte pred začiatkom hry. O vykonaných zmenách vyrozumie rozhodca
kapitána súperovho družstva.
3. Doklady hráčov
Rozhodca lekársku prehliadku hráčov nekontroluje. Za platnú lekársku
prehliadku hráčov plne zodpovedá sám hráč, pokiaľ nie je Súťažným poriadkom
stanovené inak.
V registračnom preukaze rozhodca kontroluje:
a. neporušenosť preukazu,
b. zhodu názvu oddielu v registračnom preukaze a v Rozpisu súťaže,
c. u mládeže neprekročenie vekovej hranice,
d. u preukazov s vyznačeným hosťovaním platnosť hosťovania,
e. príslušnosť k danej krajine (pri medzinárodných zápasoch).
Ak zistí v registračných preukazoch nedostatky, alebo ak družstvo nastúpi
na stretnutie bez registračných preukazov, postupuje rozhodca podľa príslušných
ustanoveniach Súťažného poriadku, prípadne iného interného dokumentu, v ktorom
sú tieto kroky popísané.
Ak po podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi oboch družstiev, ale ešte pred
začiatkom stretnutia rozhodca zistí, že sa niektorý z hráčov alebo náhradníkov
preukázal cudzím registračným preukazom, nepripustí tohto hráča (náhradníka)
k hre a jeho registračný preukaz zašle spolu so Zápisom o stretnutí riadiacemu
orgánu. Družstvo v takomto prípade už nesmie pred zápasom tohto hráča nahradiť
v zápise o stretnutí iným hráčom - náhradníkom.
V priateľských zápasoch sa kontrola registračného preukazu náhradníka môže
vykonať pri striedaní, pokiaľ nebola vykonaná už pred začiatkom hry.
4. Doplňovanie družstva
Ak družstvo začne zápas s menším počtom hráčov ako šesť, má právo
kedykoľvek v priebehu hry doplniť počet hráčov na šesť. Hráči, ktorí dopĺňajú
družstvo, sa považujú za osoby na hre zúčastnené, aj keď sa do hry ešte nezapojili.
Doplnenie hráčov sa vykonáva len v prerušenej hre, keď od stredovej čiary ohlási
novo prichádzajúci hráč rozhodcovi a počká až rozhodca skontroluje jeho výstroj,
prípadne i registračný preukaz. Na hraciu plochu vstúpi až potom, čo mu rozhodca
udelí k vstupu na hraciu plochu súhlas.
Ak vstúpi hráč, ktorý dopĺňa družstvo, na hraciu plochu bez dovolenia rozhodcu
v dobe, keď je lopta v hre, ide o neoprávnený vstup na hraciu plochu; rozhodca hru

preruší, hráča napomenie a nariadi v prospech súperovho družstva nepriamy voľný
kop z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie
pravidla VIII). Rozhodca pritom môže uplatniť výhodu v hre a tohto hráča napomenúť
až pri najbližšom prerušení hry. Ak hráč z miesta za postrannou alebo bránkovou
čiarou vysunie do hracej plochy časť tela, alebo sa dotkne lopty, ktorá je na hracej
ploche, považuje to rozhodca za vstup na hraciu plochu. Ak sa dopustí hráč, ktorý
dopĺňa družstvo, po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu ďalšieho priestupku,
ktorý zasluhuje udelenie osobného trestu, rozhodca hru ihneď preruší a podľa povahy
priestupku udelí hráčovi osobný trest iba za tento priestupok. Hru rozhodca nadviaže
príslušným kopom v mieste (s ohľadom na ustanovenie pravidla 8), kde sa hráč
dopustil priestupku a pre ktorý rozhodca hru prerušil. Osobné tresty (za neoprávnený
vstup na hraciu plochu a za ďalší priestupok) sa v tomto prípade nekumulujú. V
prípade, že rozhodca vylúči hráča, ktorý dopĺňa družstvo, pokračuje jeho družstvo v
hre s menším počtom hráčov.
5. Náhradníci a striedanie hráčov
Ktorýkoľvek hráč si smie kedykoľvek v priebehu hry vymeniť miesto so svojim
brankárom, ak rozhodca bude o výmene vopred informovaný a ak výmena sa
uskutoční v čase, keď hra bude prerušená. Maximálny počet striedaní brankárov sú
tri. Hráč si v tomto prípade musí vziať brankársky dres s číslom, ktorý nikto z jeho
družstva nemá v Zápise o stretnutí.
Ak náhradník vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, rozhodca preruší
hru, napomenie náhradníka tým, že mu ukáže žltú kartu a vykáže ho z hracej plochy,
hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Ak si hráč vymení miesto s brankárom, bez toho aby si pred tým vyžiadal súhlas
rozhodcu, rozhodca nechá pokračovať v hre bez prerušenia, pri najbližšom prerušení
hry napomenie oboch tým, že im ukáže žltú kartu. V prípade, že hráč, ktorý si vymenil
miesto s brankárom, ale rozhodca o tejto zmene nebol informovaný a tento hráč zahrá
v pokutovom území rukou a zreteľne tým tak zabránil gólu, ukáže rozhodca hráčovi
červenú kartu a nariadi pokutový kop v prípade, že sa tak stalo v pokutovom území.
Každé družstvo smie v čase, keď je lopta z hry aj v hre, vystriedať ktoréhokoľvek
hráča náhradníkom a to kedykoľvek počas zápasu, teda aj počas polčasovej prestávky
alebo v nastavenej či v predĺženej dobe hry. Družstvo smie vystriedať každého hráča
bez obmedzenia.

Vlastná procedúra striedania sa uskutočňuje takto:
 náhradník sa pripraví pri stredovej čiare v mieste, kde sa pretína s postrannou
čiarou na strane, kde sú lavičky družstiev,
 následne striedaný hráč opustí hraciu plochu, náhradník vstúpi na hraciu
plochu.
Vstupom náhradníka na hraciu plochu je striedanie ukončené. Týmto okamihom
sa z náhradníka stáva hráč a z vystriedaného hráča sa stala osoba nezúčastnená na
hre. Ak striedanie nebolo z akéhokoľvek dôvodu ukončené, smie sa odstupujúci hráč
znovu do hry vrátiť.

Ak vstúpi náhradník bez dovolenia rozhodcu na hraciu plochu a to v čase, keď
je lopta v hre, ide o neoprávnený vstup na hraciu plochu. V prípade, že náhradník
ovplyvní hru, rozhodca hru preruší, náhradníka napomenie a vykáže z hracej plochy
a hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta (s ohľadom na ustanovenie
pravidla 8), kde bola lopta v okamihu prerušenia hry. V prípade, že náhradník
neovplyvní hru, nemusí rozhodca hru prerušiť ihneď. Ak sa dopustí tento náhradník
po neoprávnenom vstupe na hraciu plochu ďalšieho priestupku, rozhodca hru ihneď
preruší a podľa povahy priestupku mu udelí osobný trest; hru nadviaže nepriamym
voľným kopom z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na
ustanovenie pravidla 8). Osobné tresty (za neoprávnený vstup na hraciu plochu a za
ďalší priestupok) sa v tomto prípade nekumulujú. V prípade, že rozhodca tohto
náhradníka vylúči, pokračuje jeho družstvo v hre s menším počtom náhradníkov.
Družstvo má právo kedykoľvek odvolať ktoréhokoľvek svojho hráča z hry,
pokiaľ tým počet hráčov družstva neklesne definitívne pod štyri. Urobí tak
prostredníctvom kapitána družstva. Hráč, ktorého kapitán družstva odvolá z hry, sa
v tomto stretnutí smie vrátiť do hry len so zvolením kapitána družstva alebo trénera
družstva.
Ak vstúpi na hraciu plochu vylúčený hráč, postupuje rozhodca tak, že ďalší
osobný trest už tomuto hráčovi neudeľuje, ale vykáže ho z priestoru ihriska a jeho
previnenie popíše v Zápise o stretnutí.

6. Opustenie hracej plochy
Hráč môže bez predchádzajúceho povolenia rozhodcu úmyselne opustiť hraciu
plochu ak:
a) je zranený,
b) v útočnej alebo obrannej akcii prekročí postrannú alebo bránkovú čiaru a ihneď
sa na hraciu plochu vráti,
c) opustí hraciu plochu, aby vykonal voľný kop, kop od bránky, kop z rohu alebo
vhadzovanie,
d) opustí hraciu plochu, aby priniesol loptu, ktorá sa dostala mimo hraciu plochu,
e) opustí hraciu plochu, aby uviedol svoju výstroj do poriadku alebo aby doplnil
jej chýbajúce časti,
f) chce vystriedať za iného hráča svojho družstva
Okrem prípadov uvedených vyššie si musí každý hráč, ktorý chce opustiť hraciu
plochu, vyžiadať povolenie rozhodcu; so zvolením rozhodcu smie opustiť hraciu
plochu aj v dobe, keď je lopta v hre. Ak opustí hráč úmyselne hraciu plochu bez
súhlasu rozhodcu (s výnimkou situácií uvedených vyššie), ide o neoprávnené
opustenie hracej plochy a rozhodca ho pri jeho návrate na hraciu plochu napomenie.
Ak sa hráč po tom, čo opustil hraciu plochu bez dovolenia rozhodcu dopustí v mieste
mimo hraciu plochu ďalšieho priestupku, udelí mu rozhodca osobný trest iba za tento
priestupok - osobné tresty (za opustenie hracej plochy a za ďalší priestupok) sa v
tomto prípade nekumulujú. Ak preruší rozhodca v týchto prípadoch hru, nadviaže ju
nepriamym voľným kopom, ktorý vykoná hráč súperovho družstva na mieste, kde
bola lopta v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Ak dostane hráč od rozhodcu súhlas na opustenie hracej plochy a zmocní sa pri
odchode z hracej plochy lopty alebo ak ovplyvní iným spôsobom hru, chová sa
nešportovo. Rozhodca preruší hru, napomenie previnilého hráča a nariadi v prospech
súperovho družstva nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal (s ohľadom
na ustanovenie pravidla VIII). Rozhodca môže uplatniť výhodu v hre; ak ju uplatní,
napomenie previnilého hráča až pri najbližšom prerušení hry.
Ak sa chce hráč, ktorý so zvolením rozhodcu opustil hraciu plochu, vrátiť späť
do hry, ohlási sa vhodným spôsobom rozhodcovi. Hráč, ktorý uvádzal do poriadku
svoju výstroj, musí s návratom počkať, až bude lopta z hry. Ak sa vráti hráč na hraciu
plochu bez dovolenia rozhodcu v dobe, keď je lopta v hre, rozhodca ho napomenie viď vyššie. Ak hráč opustí neoprávnene hraciu plochu a znovu sa na hraciu plochu
bez súhlasu rozhodcu vráti a nedopustí sa pritom iného priestupku, za ktorý musí byť
udelený osobný trest, považuje to rozhodca iba za jeden priestupok a potrestá hráča
jedným napomenutím.
Ak usúdi rozhodca, že hráč je vážne zranený, dovolí prístup na hraciu plochu
najviac dvom funkcionárom družstva (spravidla lekárovi a masérovi) ale iba
na overenie stavu zraneného hráča a prípadne k jeho doprave mimo hraciu plochu.
Rozhodca nemá pripustiť ošetrovanie hráča na hracej ploche, okrem prípadu, keď by
sa prepravou hráča mimo hraciu plochu mohol zhoršiť jeho zdravotný stav.

Hráč, ktorý z dôvodu zranenia sám opustil hraciu plochu v čase, keď bola lopta
v hre, sa smie po ošetrení so zvolením rozhodcu vrátiť späť na hraciu plochu
kedykoľvek, ale iba od stredovej čiary ihriska. Hráč, ktorý opustil hraciu plochu (alebo
ktorý bol dopravený k ošetreniu mimo hraciu plochu) v čase, keď bola lopta z hry, sa
smie vrátiť späť na hraciu plochu až potom, čo lopta bude znovu v hre a to len z miesta
za postrannou čiarou. Hráč, ktorý opustil hraciu plochu s krvácajúcim zranením, sa
smie na hraciu plochu vrátiť späť až potom, čo si rozhodca overí, že jeho zranenie už
nekrváca.
Ak opustí hráč hraciu plochu, aby oslávil dosiahnutie gólu, vyzve ho rozhodca,
aby sa bezodkladne vrátil späť. Ak hráč neuposlúchne pokynu rozhodcu, napomenie
ho rozhodca za nešportové správanie.
7. Menší počet hráčov
Ak klesne v priebehu stretnutia počet hráčov jedného družstva definitívne
pod štyri, rozhodca stretnutie ukončí a predloží správu v Zápise o stretnutí. Rovnako
rozhodca ukončí stretnutie v prípade ak počet hráčov klesne definitívne pod štyri
tesne predtým, než mohol byť vykonaný nariadený pokutový kop.
Ak má niektoré družstvo na hracej ploche štyroch hráčov a jeden z nich v čase,
keď je lopta v hre, opustí hraciu plochu, takže počet hráčov jeho družstva klesne pod
štyri, neprerušuje rozhodca ihneď hru, ale pri najbližšom prerušení hry u kapitána
družstva zistí, či tento hráč bude môcť pokračovať v hre, alebo či má jeho družstvo
k dispozícii iného hráča, ktorý by v súlade s pravidlami mohol družstvo doplniť.
Rozhodca v tomto prípade počká dovtedy až družstvo doplní počet hráčov aspoň
do minimálneho povoleného počtu. Čakacia doba je max. 10 minút.
Podobne ako v predošlých odsekoch postupuje rozhodca aj v prípade ak počet
hráčov v družstve klesne definitívne pod štyri v dôsledku vylúčenia hráča.
8. Správanie a vystupovanie funkcionárov družstiev
Funkcionári družstiev sú povinní správať sa za všetkých okolností slušne a
korektne. V jednotlivých prípadoch postupuje rozhodca takto:
a. funkcionára, ktorý sa dopustí v čase od podpísania Zápisu o stretnutí
kapitánom družstva pred zápasom do okamihu, keď rozhodca začne
stretnutie, závažného previnenia, nepripustí rozhodca na lavičku pre členov
a funkcionárov družstva alebo ho vykáže prostredníctvom kapitána
z priestoru ihriska,
b. funkcionára, ktorý sa v priebehu stretnutia chová spôsobom, ktorý má podľa
názoru rozhodcu charakter nešportového správania, upozorní v prítomnosti
príslušného kapitána na nevhodnosť jeho počínania s tým, že v prípade
opakovania ho vykáže z priestoru ihriska,
c. funkcionára, ktorý sa v priebehu stretnutia opakovane chová spôsobom, ktorý
má podľa názoru rozhodcu charakter nešportového správania, alebo
funkcionára, ktorý sa v priebehu zápasu dopustí závažného previnenia,
vykáže prostredníctvom kapitána príslušného družstva z priestoru ihriska,

d. previnenie, ktorého sa funkcionár dopustil v čase od ukončenia stretnutia
do okamihu podpísania Zápisu o stretnutí kapitánom družstva po zápase,
uvedie rozhodca do Zápisu o stretnutí,
e. vykázaný funkcionár je povinný opustiť priestor ihriska. Ak odmietne
vykázaný funkcionár opustiť priestor ihriska, požiada rozhodca hlavného
usporiadateľa o zjednanie nápravy a všetko uvedie v zápise o stretnutí
f. všetky previnenia funkcionárov družstiev uvádza rozhodca do Zápisu o
stretnutí a kapitáni družstva sú povinní svojimi podpismi potvrdiť ich
správnosť.
9. Správanie a vystupovanie členov usporiadateľskej služby
Členovia usporiadateľskej služby nepodliehajú právomoci rozhodcu. Ak sa
niektorý člen usporiadateľskej služby chová spôsobom nevhodným, alebo voči iným
osobám urážlivým, požiada rozhodca prostredníctvom kapitána domáceho družstva
hlavného usporiadateľa o zjednanie nápravy s tým, že všetko popíše v Zápise o
stretnutí.

PRAVIDLO 4: VÝSTROJ HRÁČOV
1. Základná výstroj
Povinný základný výstroj hráčov tvorí:
 dres alebo tričko s krátkym alebo dlhým rukávom (ak je pod dresom
s krátkym rukávom termo bielizeň alebo mikina s dlhým rukávom, musí
farba takéhoto oblečenia korešpondovať s farbou prevažujúcou na drese),
 trenírky (ak sú pod nimi termo nohavice, musí byť rovnakej farby ako farba,
ktorá na trenírkach prevláda),
 štulpne (podkolienky),
 chrániče holení,
 kopačky alebo turfová obuv.
Používanie kopačiek s vymeniteľnými kolíkmi je zakázané. Rozhodca nedovolí
nastúpiť hráčovi v takých kopačkách, ktorých kolíky majú ostré hrany, z ktorých
kolíkov vystupujú kovové upevňovacie časti alebo ktorých kolíky sú zlomené, ďalej
potom v kopačkách s kolíkmi, ktorých dĺžka a priemer by podľa názoru rozhodcu
mohli byť nebezpečné pre ostatných hráčov.
Do zápasu nebude môcť zasiahnuť hráč, ktorý má iné číslo na drese a iné na
trenírkach, či iné časti odevu, prípadne ktorý má iné štulpne, trenírky či dres ako
ostatní hráči, alebo nemá číslo na chrbte (jedno či dvojciferné).
Hráč nesmie na hracej ploche odhaliť oblečenie pod dresom (spodná bielizeň)
s akýmikoľvek heslami alebo reklamnými nápismi. Hráč, ktorý si vyzlečie dres a tým
odkryje takéto nápisy na svojom spodnom oblečení, potrestá riadiaci orgán súťaže.
Každý hráč je zodpovedný za svoj výstroj. V stretnutiach mládeže zodpovedá za
správny výstroj hráčov vedúci družstva.
So súhlasom rozhodcu si za nepriaznivého alebo chladného počasia môžu hráči
pod výstroj obliecť pančuchové alebo teplákové nohavice, všetci hráči jedného
družstva však musia byť oblečení jednotným spôsobom. Brankár môže v teplákových
nohaviciach nastúpiť kedykoľvek. Oblečenie teplákových nohavíc nezbavuje hráčov
ani brankára povinnosti použiť trenírky, štulpne a chrániče holení.
Spodné otepľovacie nohavice (termo) môžu kedykoľvek použiť hráči aj
jednotlivo za predpokladu, že tieto trenírky majú rovnakú farbu ako trenírky
základnej výbavy hráča a siahajú nad koleno. Ak sú trenírky viacfarebné, musí mať
otepľovacie nohavice tú farbu, ktorá prevláda na trenírkach.
Chrániče holení musia byť úplne zakryté štulpňami, musia byť zhotovené
z vhodného materiálu (z gumy, plastu alebo podobnej hmoty), a musí poskytovať
primeranú ochranu pred zraneniami. Platí, že na vedomie a v súlade s pravidlami sa
berú chrániče v podobe, v akej sú predávané v športových obchodoch. Úprava
chráničov je možná avšak minimálne. Rozhodca posúdi, či ak sa jedná naozaj o
chrániče holení alebo len predmet daný z povinnosti.
Oblečenie brankárov sa musí líšiť farbou od oblečenia ostatných hráčov a
rozhodcov, okrem tretieho rozhodcu ak je na stretnutie delegovaný.

Hráč nesmie mať na sebe nič, čím by mohol ohroziť seba alebo iného hráča
(vrátane všetkých druhov šperkov).
2. Nedostatky na výstroji
Ak zistí rozhodca pred začatím hry na výstroji hráča nedostatky, ktoré možno
odstrániť, vyzve hráča, aby svoj výstroj uviedol do poriadku. Po odstránení
nedostatkov na výstroji sa môže tento hráč zúčastniť hry. Začatie hry sa však z tohto
dôvodu nesmie zdržať. Ak zistí rozhodca pred začatím hry na výstroji hráča
nedostatky, ktoré nemožno odstrániť, napr. tvrdý sadrový obväz, nepripustí tohto
hráča k hre. Za tohto hráča však môže nastúpiť iný hráč a družstvo môže doplniť počet
hráčov do maximálneho počtu v Zápise o stretnutí.
Ak zistí rozhodca po začatí hry na výstroji hráča nedostatky, ktoré nemožno
odstrániť, vykáže tohto hráča z hracej plochy.
Ak zistí rozhodca po začatí hry na výstroji hráča nedostatky, ktoré možno
odstrániť, nemusí ihneď prerušiť hru, ani keď sa hráč s nedostatkom na výstroji zapojí
do hry; vhodným spôsobom ihneď vyzve hráča, aby svoj výstroj uviedol do poriadku
s tým, že ak tak neurobí, vykáže ho pri najbližšom prerušení hry z hracej plochy.
Hráča, ktorý neuposlúchne výzvu rozhodcu na opustenie hracej plochy, napomenie
rozhodca za nešportové správanie.
Ak sa chce hráč, ktorého rozhodca pre nedostatky na výstroji vykázal z hracej
plochy na hraciu plochu vrátiť späť, musí počkať, až bude lopta z hry; potom sa ohlási
rozhodcovi od miesta, kde sa stýka postranná čiara s čiarou stredovou a to na strane,
kde sú lavičky družstiev. Rozhodca sa presvedčí, že jeho výstroj zodpovedá
ustanoveniam pravidla. Na hraciu plochu môže vstúpiť, až keď mu rozhodca k vstupu
udelí súhlas. Hráča, ktorý vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, napomenie
rozhodca za neoprávnený vstup na hraciu plochu.
Ak rozhodca prerušil hru, aby skontroloval výstroj hráča, alebo aby vykázal
hráčov z hracej plochy pre uvedenie výstroja do poriadku a predtým nebolo porušené
iné pravidlo, nadviaže rozhodca hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta
v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Na upozornenie kapitána, že výstroj niektorého hráča súperovho družstva
nezodpovedá ustanoveniam tohto pravidla, je rozhodca povinný skontrolovať výstroj
hráča, urobí tak však až pri najbližšom prerušení hry.
Ak počas zápasu dôjde k neopraviteľnému poškodeniu výstroja hráča, je
v kompetencii rozhodcu povoliť jej výmenu. Ak sa jedná o dres, môže hráč použiť iba
dres s takým číslom, ktoré ešte nebolo uvedené u jeho družstva v Zápise o stretnutí.
Hráč však nesmie v hre pokračovať s dresom bez čísla, prípadne s výstrojom inej
farby, než je farba výstroja jeho družstva.
Rozhodca musí dbať, aby výstroj hráčov bola bez nedostatkov nielen z hľadiska
bezpečnosti hráčov, ale aj z hľadiska športového a estetického. Preto sa za nedostatky
na výstroji považuje roztrhnuté tričko alebo trenírky, zhrnuté štulpne, ale aj vyhrnutie
tričká nad pás.

Ak hráč má na výstroji alebo na spodnom výstroji emblém, reklamu či iný nápis,
ktorý je v rozpore s ustanoveniami pravidiel a v priebehu stretnutia bude viditeľný
(napr. pri oslavách gólu), rozhodca nezasahuje, ale porušenie pravidla popíše v Zápise
o stretnutí.
3. Trestné ustanovenia
Pri porušení tohto pravidla rozhodca nemusí prerušiť hru. Rozhodca vyzve
hráča, ktorý má poruchu na výstroji, aby opustil hraciu plochu a uviedol svoj výstroj
do poriadku. Hráč, ktorý neuvedie svoj výstroj do poriadku do najbližšieho
prerušenia hry, musí opustiť hraciu plochu. Hráč, ktorého rozhodca vykázal z hracej
plochy, sa môže vrátiť späť na hraciu plochu iba so súhlasom rozhodcu. Skôr, než
rozhodca udelí hráčovi súhlas k návratu na hraciu plochu, musí skontrolovať, či hráč
uviedol svoj výstroj do poriadku.
Ak rozhodca preruší hru, aby hráča napomenul, pre nadviazanie hry nariadi
nepriamy voľný kop, ktorý vykoná hráč súpera z miesta, kde bola lopta v okamihu
prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Výklad k pravidlu 4:
Pred začiatkom stretnutia je rozhodca povinný skontrolovať výstroj hráčov,
predovšetkým kolíky na kopačkách a chrániče holení. Pravidlo nestanovuje, ako majú
vyzerať a aké rozmery majú mať kolíky na kopačkách hráčov. Rozhodca však
zodpovedá za to, že nepripustí k hre hráčov, ktorých obuv by pre zdravie hráčov
mohla byť nebezpečná.
Ak sa podľa názoru rozhodcu dostatočne nelíšia farba oblečenia hráčov a
brankárov obidvoch družstiev, je na pokyn rozhodcu povinný oblečenie zmeniť
hosťujúci oddiel (pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo rozpis súťaže stanovené
inak) a to v čase určenom rozhodcom. Ak nedodrží družstvo dobu, ktorú rozhodca
stanovil, nezačne zápas a všetko popíše v Zápise o stretnutí. Všeobecne platí, že doba
na výmenu dresov a s tým spätú prípadnú zmenu čísiel v Zápise o stretnutí, je
30 minút. K zmene oblečenia môže so súhlasom rozhodcu alebo na jeho pokyn dôjsť
aj o polčasovej prestávke. Rozhodca musí dbať, aby sa farba jeho oblečenia zreteľne
líšila od farieb oblečenia hráčov oboch družstiev. V prípade potreby je preto
usporiadajúci oddiel povinný zapožičať rozhodcovi športový úbor rozdielnej farby.
Výstroj hráčov musí mať prinajmenšom na zadnej strane dresov zreteľné, 20 - 25
cm vysoké číslice. Čísla na výstroji hráčov musia súhlasiť s číslami uvedenými pri ich
menách v Zápise o stretnutí. Správnosť očíslovania hráčov potvrdzuje kapitán
družstva pred zápasom svojim podpisom v Zápise o stretnutí. Ak Súťažný poriadok
alebo Rozpis súťaže nestanoví inak, je číslo 1 iba pre brankára, ostatní hráči a brankári
použijú celé čísla 2 až 99.
Kapitán družstva musí byť na ľavom rukáve označený zreteľnou, najmenej 5 cm
širokou páskou z látky farby výrazne odlišnej od farby jeho dresu. To platí aj pre
hráčov (brankára), ktorý v priebehu hry prevezme funkciu kapitána družstva.

Brankár môže ako ochranu proti oslneniu použiť čiapku, ale len s mäkkým
látkovým štítom.
Dospelý hráč, ktorý nosí okuliare, môže v stretnutí hrať, ale pred začatím hry
svojim podpisom v Zápise o stretnutí potvrdí vyhlásenie, že "hrá v okuliaroch na
vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá aj za možné zranenia iných hráčov". Za hráčov
mladších ako 18 rokov, ktorí nosia okuliare, nesú zodpovednosť rodičia hráča alebo
ich zákonní zástupcovia. Tento fakt potvrdia rodičia pri registrácii hráča do zväzu
malého futbalu.
Rozhodca nedovolí nastúpiť hráčovi, ktorý má na sebe predmety nebezpečné pre
ostatných hráčov alebo aj pre hráča samotného. Takým predmetom môže byť napr.
prsteň, čelenka, vlasová sieťka, protéza, sadrový obväz, kovová pracka, náramok,
náramkové hodinky, retiazka, náušnice alebo iný šperk.
Pri výmene hráčov sa hráč nastupujúci do bránky musí prezliecť do dresu,
ktorého farba je odlišná od farieb dresov hráčov oboch družstiev, brankára súpera a
od farby úboru rozhodcov, okrem tretieho rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný.
Pôvodný brankár, ktorý bude po výmene hrať v poli, musí mať dres farby zhodný
s farbou dresov ostatných hráčov jeho družstva. Po výmene hráčov nesmie byť číslo
na drese hráča ani brankára zhodné s číslom, pod ktorým je v Zápise o stretnutí
uvedený iný hráč. Všetky zmeny v číslovaní hráčov rozhodca uvedie do Zápisu o
stretnutí.

PRAVIDLO 5: ROZHODCOVIA
1. Práva a povinnosti rozhodcu
Pre riadenie každého zápasu je stanovený rozhodca, ktorý je v stretnutí, ktoré
riadi, vybavený neobmedzenou právomocou k uplatňovaniu pravidiel.
Rozhodca má:
a) dbať, aby sa dodržiavali Pravidlá malého futbalu,
b) riadiť stretnutie v spolupráci s druhým a tretím rozhodcom, ak sú delegovaní,
c) rozhodnúť, že žiadna z lôpt určených na hru neodporuje požiadavkám
pravidla II,
d) rozhodnúť, či výstroj hráčov zodpovedá požiadavkám pravidla IV,
e) merať čas hry a robiť si poznámky o priebehu stretnutia,
f) prerušiť hru, prípadne prerušiť alebo ukončiť stretnutie pre nejaké porušenie
pravidiel ak považuje takéto opatrenie za potrebné,
g) prerušiť hru, prípadne stretnutie ukončiť z dôvodu zásahu vonkajšieho
vplyvu,
h) prerušiť hru ak je podľa jeho názoru hráč vážne zranený a zabezpečiť čo
najrýchlejšie odnesenie tohto hráča z hracej plochy. Zranený hráč sa na hraciu
plochu môže vrátiť až po nadviazaní hry,
i) nechať pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je z hry ak je podľa jeho názoru hráč
len ľahko zranený,
j) zabezpečiť, aby hráč s krvácajúcim zranením opustil hraciu plochu; hráč sa
môže na hraciu plochu vrátiť ak mu rozhodca návrat povolí potom, čo sa
presvedčí, že krvácanie bolo zastavené,
k) nechať pokračovať v hre v prípadoch, keď je presvedčený, že by prerušením
hry poskytol výhodu družstvu, ktoré sa previnilo; ak nemá výhoda
predpokladaný účinok, potrestá rozhodca pôvodný priestupok,
l) potrestať najväčší priestupok ak sa hráč dopustí súčasne niekoľkých rôznych
priestupkov,
m) trestať hráčov napomenutím alebo vylúčením za priestupky, ktorých sa
dopustia; nemusí tak urobiť okamžite, ale môže tak urobiť až pri najbližšom
prerušení hry,
n) vyvodiť dôsledky z priestupkov funkcionárov družstiev; je pritom oprávnený
vykázať ich z hracej plochy aj z ohraničeného priestoru ihriska,
o) rozhodnúť na základe oznámenia tretieho rozhodcu, ak je delegovaný, ak
situáciu sám nevidel,
p) zabezpečiť, aby na hraciu plochu nevstupovali neoprávnené osoby,
q) rozhodnúť o pokračovaní v hre po každom prerušení hry,
r) podať príslušnému riadiacemu orgánu správu, ktorá bude obsahovať
informácie o disciplinárnych previneniach hráčov a ďalej o incidentoch, ktoré
sa odohrali tak pred stretnutím, tak v jeho priebehu alebo po zápase.
2. Rozhodnutie rozhodcu

Rozhodnutie rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich s hrou sú konečné.
Rozhodca môže zmeniť svoje rozhodnutie ak si uvedomí, že je nesprávne a to buď
na základe vlastného uváženia alebo na základe oznámenia druhého či tretieho
rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný, ale len kým hra nebola znova zahájená alebo
ak stretnutie už medzitým nebolo ukončené.
Výklad k pravidlu 5:
1. Právomoci rozhodcu
Právomoc rozhodcu uplatňovať pravidlá spočíva najmä v jeho oprávnení
kedykoľvek prerušiť hru pre priestupky hráčov, nariaďovať herné a udeľovať osobné
tresty a zodpovedajúcim spôsobom hru znova nadväzovať. Právomoc rozhodcu
uplatňovať pravidlá začína vstupom rozhodcu na hraciu plochu k začatiu hry a trvá
až do okamihu, keď hraciu plochu po záverečnom signáli píšťalkou k ukončeniu
stretnutia opustí. Právomoc rozhodcu uplatňovať pravidlá trvá aj po dobu polčasovej
prestávky, preto má rozhodca právo hráčom, náhradníkom a vystriedanými
(odvolaným) hráčom, ktorí sa previnili cez polčasovú prestávku, udeľovať osobné
tresty. Právomoc rozhodcu uplatňovať pravidlá takisto trvá aj po dobu, o ktorú bol
zápas predĺžený, v čase, keď sa vykonávajú kopy na bránku z pokutovej značky,
vrátane všetkých príslušných prestávok.
Všeobecná právomoc rozhodcu prijímať opatrenia za previnenia členov a
funkcionárov družstiev (autorita rozhodcu) začína podpisom Zápisu o stretnutí
kapitánom družstva pred stretnutím a končí opäť podpisom kapitána družstva Zápisu
o stretnutí po skončení stretnutia. Ostatné previnenia, ku ktorým dôjde mimo túto
dobu, popíše rozhodca v Zápise o stretnutí.
Za bezpečnosť rozhodcov zodpovedajú okrem usporiadateľa stretnutia aj hráči
oboch družstiev. V prípade potreby sú preto povinní im poskytnúť ochranu. Ak je na
rozhodcovi spáchaná inzultácia, je rozhodca povinný stretnutie ukončiť, priebeh
udalosti v Zápise o stretnutí podrobne popísať a Zápis o stretnutí v čo najkratšom čase
odoslať riadiacemu orgánu. Rovnakú povinnosť, tzn. priebeh udalosti v Zápise o
stretnutí podrobne opísať má aj v prípade, ak v priebehu stretnutia alebo po jeho
skončení dôjde k neprístojnostiam.
Hlavný rozhodca, druhý alebo tretí rozhodca nesmie byť zodpovedný za:
a) žiadne zranenia hráčov, funkcionárov, divákov, či iných osôb,
b) za žiadne škody na majetku akéhokoľvek druhu,
c) za iné ujmy akýchkoľvek jednotlivcov, klubov, spoločností, asociácií, či iných
orgánov, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti s jeho rozhodnutiami
pri riadení stretnutia a ktoré rozhodca urobil podľa Pravidiel malého futbalu
alebo iných platných herných poriadkov. Môže sa jednať o:
- rozhodnutie o tom, či stav hracej plochy, jej príslušenstva, alebo
poveternostné podmienky sú také, že stretnutie umožňujú alebo
neumožňujú odohrať,

- rozhodnutie o tom, či stretnutie pre poveternostné podmienky ukončí
alebo neukončí,
- rozhodnutie, či lopta alebo príslušenstvo hracej plochy, napr. bránkové
konštrukcie, rohové zástavky a pod., zodpovedajú príslušným
ustanoveniam pravidiel,
- rozhodnutie o tom, či preruší alebo nepreruší hru pre incidenty
v hľadisku alebo pre problémy s divákmi,
- rozhodnutie o tom, či preruší alebo nepreruší hru na ošetrenie zraneného
hráča,
- rozhodnutie o tom, či dá alebo nedá pokyn k odneseniu zraneného hráča
mimo hraciu plochu,
- rozhodnutie o tom, či a v akej miere povolí alebo nepovolí hráčovi hru s
určitou časťou výstroje,
- rozhodnutie o tom, či a v akej miere povolí čí nepovolí v priebehu
stretnutia
akýmkoľvek
osobám
(funkcionárom
družstiev,
usporiadateľom, fotografom a zástupcom tlače) prítomnosť v blízkosti
hracej plochy,
- akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré urobí v súlade s Pravidlami malého
futbalu alebo podľa platných herných poriadkov WMF, federácií,
asociácií a líg, podľa ktorých sa stretnutie hrá.
V stretnutiach alebo súťažiach, v ktorých je delegovaný tretí rozhodca, musia byť
jeho povinnosti a práva stanovené v súlade s pokynmi WMF, uvedenými v Prílohe B
"Úloha tretieho rozhodcu".
Za skutočnosti súvisiace s hrou sa okrem iného považujú rozhodnutia rozhodcu
o tom, či bol alebo nebol dosiahnutý gól a stanovenie konečného výsledku stretnutia.
Kvalifikovaný rozhodca sa preukazuje platným Osvedčením o udelení licencie
rozhodcu malého futbalu.
Funkciu oddielového rozhodcu nesmie zastávať osoba, ktorá má zastavenú
pretekársku činnosť alebo má zákaz výkonu akejkoľvek funkcie alebo je
v disciplinárnom konaní.
Ak sa osoby nezúčastnené na hre, ktoré sa v priebehu stretnutia zdržujú
v priestore ihriska, dopustia akéhokoľvek závažného previnenia a to ako pred
zápasom, tak aj v jeho priebehu, je rozhodca oprávnený vykázať ich z priestoru
ihriska. O všetkých previneniach a prijatých opatreniach podá rozhodca správu
v Zápise o stretnutí.
V súťažných medzinárodných zápasoch, ktoré zastrešuje WMF, resp.
kontinentálna federácia musí rozhodca používať Zápis o stretnutí schválený WMF,
resp. EMF. Spôsob vypĺňania jednotlivých rubrík môže upraviť riadiaci orgán súťaže.
V súťažných stretnutiach ktoré zastrešuje SZMF, je povinnosť používať Zápis
o stretnutí, schválený VV SZMF.
Všetky údaje, ktoré v Zápise o stretnutí potvrdzuje svojím podpisom kapitán
družstva, v stretnutiach mládeže spoločne s kapitánom aj vedúci príslušného

družstva. Toto ustanovenie platí aj pre stretnutie dospelých pre prípad, že kapitánom
družstva je hráč mladší ako 18 rokov.
2. Všeobecné ustanovenia
Ak rozhodca pri zápase náhle ochorie alebo sa zraní a nemôže stretnutie ďalej
riadiť:
 stretnutie preruší;
 oznámi to obom kapitánom;
 riadenie stretnutia prevezme po zistení všetkých skutočností druhý
rozhodca;
 ak nie je na stretnutí prítomný druhý rozhodca, môže túto funkciu hlavného
rozhodcu prevziať tretí rozhodca;
 ak nie je na stretnutí prítomný tretí rozhodca, môže túto funkciu prevziať
rozhodca zväzu, ktorý nebol delegovaný na stretnutie, ale je medzi divákmi;
 ak nie je na stretnutí prítomný žiadny rozhodca zväzu, je povinnosťou
domáceho usporiadateľa určiť oddielového rozhodcu – postupuje podľa
výkladu pravidla V bod č.9;
 ak domáci usporiadateľ vyčerpal všetky možnosti k odohraniu stretnutia,
tak stretnutie sa ukončí a o jeho výsledku či dohraní rozhodne príslušný
orgán.
Ak zomrie v priebehu stretnutia člen družstva, stretnutie rozhodca predčasne
ukončí. Stretnutie rozhodca predčasne ukončí aj v prípade, že hráč bol pri hre vážne
zranený a rozhodca sa od zodpovedných funkcionárov dozvie, že na následky zranení
zomrel. Ak zomrie rozhodca, stretnutie ukončí a splnenie všetkých formalít zaistí
usporiadateľ stretnutia.
Ak nariadi príslušník Polície SR vo verejnom záujme zápase ukončiť, oznámi to
rozhodca obom kapitánom a nariadenie Polície SR si nechá podpísať v Zápise o
stretnutí s tým, že do Zápisu zaznamená aj služobné číslo príslušníka Polície SR.
Bez súhlasu rozhodcu nemá do jeho kabíny prístup žiadna osoba okrem druhého
a tretieho rozhodcu, delegáta, kapitánov, vedúcich družstiev a dopingového
komisára, ktorý sa preukáže poverením na vykonanie dopingovej kontroly. Za
dodržanie tohto ustanovenia zodpovedá hlavný usporiadateľ stretnutia.
Rozhodca, ktorý má príslušnou disciplinárnou komisiou zastavenú činnosť,
nesmie vykonávať funkciu rozhodcu ani funkciu tretieho rozhodcu v žiadnom zápase.

3. Po príchode k zápasu
Rozhodca je povinný dostaviť sa na zápas 60 minút pred jeho úradne
stanoveným začiatkom (pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže
stanovené inak). Pred odchodom na riadenie stretnutia sa rozhodca presvedčí, že má:
a. Predpísaný výstroj;
b. Dobre počuteľnú píšťalku;
c. Presne idúce hodinky + 1 náhradné,
d. Mincu na žrebovanie + 1 náhradnú,
e. Žltú a červenú kartu + po 1 náhradné,
f. Ceruzku a papier na poznámky,
g. Platný preukaz rozhodcu,
h. Predpísaný výstroj rozhodcu sa skladá z dresu, trenírok (príp. termo
nohavíc), štulpní a vhodnej športovej obuvi. Cez termo nohavice musia byť
dané trenírky.
Po príchode na ihrisko sa rozhodca predstaví funkcionárom oboch oddielov.
Zistí, kde má kabínu na prezlečenie a skontroluje jej vybavenia; na nedostatky
vo vybavení kabíny upozorní hlavného usporiadateľa. Ďalej rozhodca skontroluje
stav a vyznačenie hracej plochy a jej príslušenstva a hlavného usporiadateľa požiada
o odstránenie zistených nedostatkov. Všetky zistené nedostatky uvedie rozhodca
v Zápise o stretnutí.
O každom stretnutí, ktorého konanie schválil riadiaci orgán, musí byť zhotovený
Zápis o stretnutí (pokiaľ nie je Súťažným poriadkom, rozpisom súťaže, poprípade
propozíciami turnaja stanovené inak). Zápis o stretnutí zabezpečuje hlavný
usporiadateľ v spolupráci s riadiacim orgánom.
Zápis o stretnutí musí rozhodca dostať späť spoločne s registračnými preukazmi
hráčov a náhradníkov najmenej 30 minút pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nie je
Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak). Rozhodca skontroluje
vyplnený Zápis o stretnutí a najmä sa presvedčí, či údaje v ňom uvedené zodpovedajú
údajom na predložených registračných preukazoch.
Kapitáni družstiev sú povinní pred zápasom potvrdiť svojimi podpismi v Zápise
o stretnutí správnosť údajov o členoch a funkcionároch družstva a oprávnenosť štartu
členov svojho družstva.
Rozhodca je povinný vyhovieť kapitánovi družstva, ak chce kapitán vykonať
kontrolu totožnosti hráčov súpera. Pritom zabezpečí, aby kontrola totožnosti prebehla
podľa príslušných ustanovení Súťažného poriadku.
V prípade oneskoreného príchodu niektorého z družstiev alebo v prípade
nedostavenia sa niektorého z družstiev postupuje rozhodca podľa príslušných
ustanovení Súťažného poriadku.

4. Pred začiatkom stretnutia
Pred odchodom na hraciu plochu sa rozhodca dohodne s druhým a tretím
rozhodcom (ak sú na zápas delegovaní) o spolupráci a určí prípadný priestor pre
rozcvičovanie náhradníkov.
Pred začiatkom stretnutia rozhodca skontroluje výstroj hráčov. Ak to
podmienky na štadióne umožňujú, vykoná kontrolu výstroja pred nástupom hráčov
na hraciu plochu.
K začiatku stretnutia privedie rozhodca obe družstvá na hraciu plochu, kde
spoločne pozdravia divákov. Pozdrav sa vykoná týmto spôsobom:
a. Družstvá nastupujú k súťažným stretnutiam z kraja hracej plochy smerom k
polovici ihriska, teda z miesta, kde sa stretáva stredová čiara s čiarou
postrannou a to na strane protiľahlej než je tribúna s divákmi, prípadne
hlavná tribúna s divákmi. Ako prví idú rozhodcovia vedľa seba, za nimi
potom v dvoch radoch naľavo a napravo domáci a hostia. Po príchode do
polovice ihriska, t. j. k stredovému kruhu sa hráči rozostúpia po ľavici, resp.
po pravici vedľa rozhodcov a to smerom od kruhu polovice ihriska k bránke,
rovnobežne s postrannou čiarou.
b. Na znamenie rozhodcu pozdravia hráči oboch družstiev divákov heslom,
ktoré stanovuje súťažný poriadok alebo propozície súťaže.
c. Kapitán domáceho družstva a po ňom postupne všetci jeho spoluhráči,
pozdravia podaním ruky rozhodcov a hráčov súpera.
d. Kapitán hosťujúceho družstva po ňom všetci jeho spoluhráči pozdravia
podaním ruky rozhodcu. Po pozdrave rozhodca vykoná žrebovanie. Po
losovaní zaujmú rozhodca a hráči oboch družstiev predpísané postavenie na
začatie hry.
Ak je k zápasu delegovaný tretí rozhodca, na hraciu plochu spoločne s hráčmi a
rozhodcami nenastupuje.
5. V priebehu stretnutia
Rozhodca má stretnutie riadiť v súlade so znením a výkladom pravidiel
a v duchu hry. Pravidlá sa musia snažiť uplatňovať tak, aby hra bola čo najmenej
prerušovaná. Preto rozhodca má:
a. Pískať jasne a zreteľne, pretože každým znamením píšťalkou prerušuje hru.
Hru nemusí prerušiť písknutím, ak ide lopta jasne za čiaru ohraničujúcu
hraciu plochu; povinne však musí hru prerušiť pri porušení pravidla XI alebo
XII a v sporných prípadoch;
b. Dať po každom prerušení hry znamenie k pokračovaniu v hre, nemusí ich
však vždy dávať píšťalkou; pri vykonávaní voľných kopov alebo kopov
vyplývajúcich z hry môže rozhodca dať pokyn rukou alebo slovami a zapískať
len v prípade, že bez pisknutia by mohli vzniknúť nedorozumenia. Pri
rozhodcovskej lopte sa znamenie píšťalkou zásadne nedáva, na vykonanie
výkopu na začiatku 1. alebo 2. polčasu a pri pokutovom kope sa však
znamenie píšťalkou musí dať vždy;

c. Používať predpísané signály;
d. Pohybovať sa na hracej ploche tak, aby hráčom neprekážal v hre, ale aby mal
neustále prehľad o herných situáciách a o priestupkoch hráčov;
e. Sledovať nielen, čo sa deje v blízkosti lopty, ale kontrolovať situáciu po celej
hracej ploche;
f. Pohybovať sa tak, aby mal v zornom poli druhého rozhodcu, ak je na
stretnutie delegovaný;
g. Uplatňovať pravidlá rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či ich porušil hráč
domáceho alebo hosťujúceho družstva, alebo či sa priestupok stal
v pokutovom území alebo na inom mieste hracej plochy;
h. Snažiť sa, aby sa nedopúšťal chýb; v prípade, že si uvedomí chybu, smie svoje
rozhodnutie zmeniť, ale nie potom, čo hru už znovu začal alebo ak stretnutie
už medzitým ukončil;
i. Vyvarovať sa kompenzácie svojich chýb rozhodovaním v prospech
poškodeného družstva;
j. Vyvarovať sa rozhodnutí v prospech družstva, ktoré sa previnilo;
k. V zárodku potláčať surovú hru a energicky postupovať proti nešportovému
správaniu hráčov;
l. Pri napomínaní alebo vylučovaní hráčov zachovať pokoj; previnilému hráčovi
sa môže oznámiť dôvod napomenutia alebo vylúčenie z hry. Odporúča sa
však, aby napomínaný alebo vylučovaný hráč bol od rozhodcu vzdialený 2 až
3 m,
m. Nerozprávať sa zbytočne s hráčmi a ani sa ich nedotýkať;
n. Vyhýbať sa prehnanej gestikulácii;
o. Prerušiť hru len v prípade, že je presvedčený o vážnom zranení hráčov;
v prípade ľahšieho zranenia počkať na najbližšie prerušenie hry alebo hru
prerušiť až po ukončení akcie;
p. Povoliť na hraciu plochu vstup najviac dvom funkcionárom družstva
(spravidla lekárovi a masérovi), ak považuje za potrebné zistiť stav zraneného
hráča; ak si vyžaduje zranenie hráča ošetrenie, povolať nutný počet
usporiadateľov s nosidlami, ktorí hráča dopravia mimo hraciu plochu, okrem
prípadu, že by sa transportom hráča mohol zhoršiť jeho zdravotný stav; v hre
nechať pokračovať až všetky osoby nezúčastnené na hre opäť hraciu plochu
opustia;
q. Nedovoliť, aby sa v bezprostrednej blízkosti hracej plochy, t.j. najmenej 2 m
od postranných a 4 m od bránkových čiar, zdržovali osoby nezúčastnené
na hre, s výnimkou členov alebo funkcionárov družstiev;
r. Dbať, aby náhradníci pri rozcvičovaní nerušili tretieho rozhodcu vo výkone
jeho funkcie;
s. Dať píšťalkou znamenie k ukončeniu stretnutia.

Rozhodca nemusí ihneď prerušiť hru ak dôjde k priestupku hráča, za ktorý by
mal nariadiť voľný alebo pokutový kop. Ak myslí, že by prerušením hry zvýhodnil
družstvo, ktorého hráč sa previnil, hru neprerušuje a poskytne výhodu; prípadné
osobné tresty udelí až pri najbližšom prerušení hry. Pri zvažovaní o poskytnutí
výhody musí rozhodca postupovať s citom pre hernú situáciu.
Zásady pre poskytovanie výhody v hre:
a. Výhoda v hre je úplne vedomé neprerušenie hry pre potrestanie inak úplne
evidentného priestupku v situácii, keď prerušením hry by bolo poškodené
družstvo, ktoré sa neprevinilo;
b. Uplatnenie výhody v hre je rozhodca povinný naznačiť predpísaným gestom;
c. V prípade, že výhoda nemala predpokladaný účinok, má rozhodca právo sa
do niekoľkých sekúnd vrátiť k pôvodnému priestupku a nariadiť
zodpovedajúci voľný kop (to však neplatí pre prípad, že zvýhodnené
družstvo príde o loptu vlastnou vinou);
d. Uplatnenie výhody v hre nezbavuje rozhodcu povinnosti udeliť prípadné
osobné tresty.
V prípade, že sa lopta odrazí od rozhodcu do mimo hru, na hru nadväzuje
družstvo, ktorého hráč sa ako posledný nedotkol lopty.
6. Nezačatie alebo predčasné ukončenie stretnutia
Rozhodca stretnutie nezačal alebo ho musí predčasne ukončiť:
a. Ak počet hráčov jedného z družstiev klesne definitívne pod štyri;
b. Pri inzultácii rozhodcu;
c. Pri úmrtí člena družstva, rozhodcu;
d. Pri úradnom zákroku orgánov Polície SR;
e. V ďalších prípadoch uvedených v pravidle I a v Súťažnom poriadku.
Predčasné ukončenie stretnutia vykoná rozhodca písknutím. Potom oznámi
obom kapitánom v prítomnosti ostatných rozhodcov (ak sú na stretnutie delegovaní),
dôvody svojho rozhodnutia a opustí hraciu plochu. Ak nemôže napr. v dôsledku
predchádzajúcej inzultácie rozhodca sám stretnutie ukončiť, ukončí ho druhý alebo
tretí rozhodca, ak je na stretnutie delegovaný. V prípade predčasného ukončenia
stretnutia sa záverečný pozdrav nevykonáva.
Ak je na ktoromkoľvek rozhodcovi spáchaný niektorý z nižšie uvedených
násilných činov a on z toho dôvodu nie je schopný - či už pre fyzickú alebo psychickú
indispozíciu - pokračovať vo výkone svojej funkcie, tak rozhodca, ktorý stretnutie
riadi, ho z dôvodu inzultácie rozhodcu ukončí.
Inzultáciou rozhodcu je myslené:
a. Udretie;
b. Kopnutie;
c. Úmyselné podrazenie;
d. Násilné vrazenie;
e. Násilné lomcovanie;
f. Úmyselné vyrazenie píšťalky z úst;

g. Úmyselné prudké udretie loptou alebo iným predmetom.
Ak je rozhodca, ktorý stretnutie riadi, tak postihnutý, že sám nie je schopný
stretnutie ukončiť, je oprávnený ukončiť stretnutie niektorý z ostatných delegovaných
rozhodcov. Ak ale v takom prípade nie je žiadny delegovaný rozhodca, ktorý by
stretnutie mohol ukončiť, skončilo stretnutie okamihom, kedy bolo z tohto dôvodu
prerušené. Samotný pokus o udretie loptou alebo iným predmetom alebo opľutie
rozhodcu sa za inzultácii nepovažuje; ak sa ho však dopustí člen družstva, považuje
sa za prejav hrubého nešportového správania.
Rozhodca má právo stretnutie nezačať alebo ho predčasne ukončiť:
a. Pre tmu. V prípade, že pre zlú viditeľnosť nie je zaručená regulárnosť
stretnutia, ukončí rozhodca stretnutie. Pritom však dbá, aby zbytočne
nepoškodil šport tým, že by stretnutie skrátil iba o niekoľko minút.
b. Pre zlé poveternostné podmienky. Ak sa zhoršia počas zápasu poveternostné
podmienky, napr. príde prudký dážď, snehová fujavica, hmla, prudký vietor
alebo búrka s nebezpečenstvom zásahu bleskom, rozhodca hru preruší.
V prípade, že sa zhoršené podmienky nezlepšia alebo trvajú už tak dlho, že
by stretnutie nemohlo byť za dobrej viditeľnosti dohrané, rozhodca stretnutie
ukončí.
c. Pre nespôsobilý stav hracej plochy. Ak v priebehu stretnutia sa hracia plocha
stala nespôsobilou k hre, napr. vplyvom prudkého dažďa, náhleho topenia a
pod. a je zrejmé, že ju už nebude možné uviesť do spôsobilého stavu, rozhodca
stretnutie ukončí. Pritom však dbá, aby zbytočne nepoškodil šport tým, že by
stretnutie skrátil iba o niekoľko málo minút.
d. Pre neuposlúchnutie rozhodcu hráčom. Ak sa vylúčený hráč zdráha opustiť
hraciu plochu a priestor ihriska, stanovuje rozhodca kapitánovi jeho družstva
krátku lehotu, najviac však 1 minútu, počas ktorej je vylúčený hráč povinný
odobrať sa do kabíny svojho družstva. Ak po uplynutí tejto lehoty vylúčený
hráč neodíde, rozhodca stretnutie ukončí rovnakým spôsobom ako v prípade
inzultácie.
e. Pre vniknutie obecenstva do priestoru ihriska. Ak vnikne v priebehu
stretnutia obecenstvo do priestoru ihriska alebo na hraciu plochu, požiada
rozhodca prostredníctvom kapitánov družstiev hlavného usporiadateľa, aby
sa postaral o jej vypratanie a stanovuje na to primeranú lehotu. Ak sa nepodarí
hraciu plochu a priestor ihriska v určenej lehote vypratať, rozhodca stretnutie
ukončí rovnakým spôsobom ako v prípade inzultácie. Rozhodcom sa
zakazuje, aby sa sami na vyprataní hracej plochy podieľali.
f. Pre taký spôsob hry, ktorý vylučuje možnosť pokračovať v hre podľa Pravidiel
malého futbalu. Ak hráči hrajú spôsobom, ktorý ohrozuje ich zdravie a ak je
napomínanie a vylučovanie neúčinné, vyzve rozhodca kapitánov, aby svoje
družstvá usmernili. Ak kapitáni nezabezpečia nápravu, rozhodca stretnutie
ukončí rovnakým spôsobom ako v prípade inzultácie.

g. Pre nezáujem niektorého družstva na regulárnosti zápasu. Ak zistí rozhodca,
že niektoré družstvo nemá záujem na hre, alebo chce docieliť svoju porážku,
alebo keď funkcionár družstva vyzýva hráčov k odchodu z hracej plochy,
upozorní kapitána, že stretnutie ukončí. Ak je aj po tomto upozornení priebeh
stretnutia neregulárny, alebo keď za uvedených okolností družstvo opustí
hraciu plochu, rozhodca stretnutie ukončí rovnakým spôsobom ako v prípade
inzultácie.
h. Pre hrubé nešportové prejavy obecenstva. Ak dôjde v priebehu stretnutia
k hrubým urážkam alebo vyhrážaniu zo strany obecenstva, vhadzovaniu
predmetov na ihrisko, násilnostiam medzi divákmi alebo k ohrozeniu
bezpečnosti členov alebo funkcionárov družstiev, vyzve rozhodca
v spolupráci s kapitánmi družstiev prostredníctvom hlavného usporiadateľa
(zvyčajne výzvou hlásateľa) divákov na pokoj a požiada hlavného
usporiadateľa o zistenie prípadných vinníkov. Ak dôjde k podobným
prejavom aj po opakovanej výzve, alebo ak je divákmi vážne ohrozené
zdravie účastníkov stretnutia, rozhodca stretnutie ukončí rovnakým
spôsobom ako v prípade inzultácie.
i. Pri poruche na osvetľovacom zariadení alebo v dodávke elektrickej energie
v dueloch hraných pri umelom osvetlení. Prerušenie hry z dôvodu poruchy
na osvetľovacím zariadení alebo z dôvodu výpadku dodávky elektrickej
energie sa považuje za zdržanie, ktoré je rozhodca povinný nahradiť
nastavením doby hry. Ak je z uvedených dôvodov hra v jednom zápase takto
prerušená viackrát, nemalo by celkové zdržanie hry prekročiť 30 minút. Ak
však súčet prerušenia hry už je 30 minút, ale je nádej, že v dohľadnej dobe
bude hra môcť pokračovať, rozhodca ešte primerane počká.
V prípadoch, ktoré neboli spôsobené vinou žiadneho z družstva, musí rozhodca
skôr, než stretnutie predčasne ukončí, prostredníctvom kapitánov vyčerpať všetky
možnosti, aby sa stretnutie mohlo dohrať. Kedykoľvek rozhodca predčasne ukončí
stretnutie, urobí o tom presný a vyčerpávajúci záznam v Zápise o stretnutí. Je
zakázané, aby riadenie stretnutia prevzal iný kvalifikovaný alebo oddielový
rozhodca, ak rozhodca, ktorý stretnutie riadil, ho predčasne ukončil.
7. Po ukončení stretnutia
Po ukončení stretnutia družstvá poďakujú rozhodcom za riadenie stretnutia a
pozdravia divákov.
Vždy keď družstva opúšťajú hraciu plochu, odchádzajú z hracej plochy najskôr
hostia, ktorých kapitán ide ako posledný, potom nasledujú rozhodcovia a nakoniec
odchádzajú domáci na čele s kapitánom.
Rozhodca ihneď po ukončení zápasu uvedie do Zápisu o stretnutí najmä
polčasový a konečný výsledok stretnutia, hrací čas (vrátane nastavenia doby hry),
udelenie osobných trestov, opatrenia prijaté voči funkcionárom družstva a námietky
vznesené kapitánmi družstiev. Pritom platí zásada, že všetko, k čomu je kapitán

družstva oprávnený vznášať námietky, sa uvádza do Zápisu o stretnutí. Ďalej
rozhodca doplní Zápis o stretnutí o všetky vykonané striedania brankárov. Na zadnú
stranu Zápisu o stretnutí rozhodca uvedie všetky závažné udalosti súvisiace so
stretnutím.
Ak sa dopustí člen družstva za chrbtom rozhodcu závažného priestupku, ktorý
nepostrehol žiadny z ďalších rozhodcov, ak sú na zápas delegovaní, ale iba delegát
stretnutia, oznámi delegát po ukončení zápasu v kabíne rozhodcov priestupok člena
družstva kapitánovi družstva; rozhodca priestupok člena družstva uvedie do Zápisu
o stretnutí a kapitán družstva svojím podpisom potvrdí jeho správnosť. Ak sa dopustil
priestupku kapitán družstva, oznámi mu delegát jeho previnenie a rozhodca kapitána
požiada, aby na potvrdenie poslal do kabíny rozhodcov svojho zástupcu. Poznámka:
ak sa dopustí priestupku hráč v prvom polčase alebo v priebehu polčasovej prestávky,
informuje delegát rozhodcu, ale previnilý hráč smie do druhého polčasu nastúpiť.
Kapitáni sú povinní sa ihneď po skončení stretnutia dostaviť do kabíny
rozhodcu. Tam svojimi podpismi v Zápise o stretnutí potvrdia správnosť
napomenutých a vylúčených hráčov (náhradníkov), prípadne totožnosť ďalších
nedisciplinovaných členov družstiev a prevzatie registračných preukazov. V prípade,
že rozhodca uvedie do Zápisu o stretnutí udalosti, ktoré by mohli byť predmetom
ďalšieho vyšetrovania (napr. Disciplinárneho konania), potvrdia obaja kapitáni
svojimi podpismi, že boli o obsahu správy rozhodcu informovaní.
Kapitán má právo namietať proti skutočnostiam známym v priebehu zápasu, ale
musí ho uplatniť najneskôr pred podpísaním Zápisu o stretnutí po skončení stretnutia.
Námietky rozhodca zapíše do Zápisu o stretnutí a kapitán je povinný ich podpísať.
Námietky možno uplatniť proti:
a. príslušenstvu hracej plochy a vybavenie ihriska;
b. štartu niektorého z hráčov súperovho družstva;
c. výstroju hráčov súperovho družstva;
d. výsledku stretnutia;
e. neregulárnemu priebehu stretnutia (nie však proti výkonu rozhodcu);
f. nasadeniu náhradníkov súperovho družstva;
g. popisu priestupkov alebo popisu previnenia členov družstva;
h. popisu previnenia funkcionárov družstva.
Za neregulárny priebeh stretnutia sa považuje, ak napr.:
 časť zápasu sa hrala pri veľmi zlej viditeľnosti;
 časť zápasu sa hrala za veľmi zlých poveternostných podmienok;
 časť zápasu sa hrala na hracej ploche, ktorá nebola pre hru spôsobilá a iné.
Kapitán nemôže vznášať námietky k výkonu rozhodcu. Pripomienky k výkonu
rozhodcu je možné uplatniť iba formou, ktorú stanovuje Súťažný poriadok alebo
Rozpis príslušnej súťaže.
Rozhodca je povinný na zadnej strane Zápisu o stretnutí podrobne uviesť všetky
podstatné okolnosti. Vyjadrí sa najmä:
a. k námietkam kapitánov;

b. priestupkom vylúčených hráčov, náhradníkov alebo hráčov napomenutých,
vystriedaných či odvolaných (ak nie je riadiacim orgánom stanovené inak);
c. k priestupkom hráčov alebo náhradníkov, o ktorých ho informoval delegát;
d. k opatreniam prijatým v priebehu stretnutia voči členom alebo funkcionárom
družstiev;
e. k svojim závažným rozhodnutiam a k sporným herným situáciám;
f. k dôvodom a dĺžke nastavenia alebo predĺženie doby hry, prípadne
k dôvodom skráteniu doby hry v priateľskom zápase;
g. k ďalším udalostiam, ku ktorým došlo pred stretnutím, v jeho priebehu alebo
po jeho ukončení.
Úplne a presne vyplnený Zápis o stretnutí rozhodca podpíše a do 48 hodín
po skončení stretnutia odošle doporučene tomu riadiacemu orgánu, ktorý ho k zápasu
delegoval (pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak).
Ak dôjde v stretnutí k vylúčeniu hráča alebo k iným udalostiam, ktoré môžu byť
predmetom disciplinárneho konania, je rozhodca povinný vyplnený Zápis o stretnutí
zaslať doporučene príslušnému riadiacemu orgánu do 24 hodín po ukončení
stretnutia (pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak).
Ak nie je po zápase rozhodca zo závažných dôvodov (napr. pre zranenie alebo
pre inzultáciu) Zápis o stretnutí schopný vyplniť a odoslať, urobí tak druhý či tretí
rozhodca (ak nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak),
poprípade usporiadateľ stretnutia.
8. Nedostavenie sa rozhodcu
Čakacia doba pre rozhodcu je najviac 30 minút po úradne stanovenom začiatku
stretnutia (ak nie je súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak).
Ak sa nedostaví rozhodca ani v čakacej dobe, prevezme riadenie stretnutia
druhý rozhodca, prípadne tretí rozhodca - v poradí podľa delegácie k zápasu (pokiaľ
nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak). Ak prevzal
riadenie druhý alebo tretí rozhodca, riadi stretnutie sám až do konca, aj keby sa
rozhodca oneskorene dostavil.
Ak sa nedostaví rozhodca ani v čakacej dobe a nie sú k stretnutiu delegovaní
ďalší rozhodcovia - druhý a tretí, prevezme riadenie stretnutia iný kvalifikovaný
rozhodca, pokiaľ je na štadióne prítomný. Tento rozhodca je povinný sa na vyzvanie
usporiadateľa prihlásiť a stretnutie riadiť, pokiaľ mu v tom nebránia dôvody hodné
osobitného zreteľa, napr. zdravotné indispozície. Ak prevzal riadenie stretnutia iný
kvalifikovaný rozhodca, riadi stretnutie až do konca, aj keby sa delegovaný rozhodca
oneskorene dostavil. Ak nie je prítomný kvalifikovaný rozhodca, postupuje sa podľa
pravidla V/2.
Delegát stretnutia nesmie prevziať funkciu rozhodcu ani tretieho rozhodcu
(pokiaľ nie je Súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak).
9. Oddielový rozhodca

Ak sa nedostaví na súťažné stretnutie rozhodca, ani nie je k dispozícii iný
kvalifikovaný rozhodca, sú obaja kapitáni (u mládeže spoločne s vedúcimi družstiev)
povinní dohodnúť sa na oddielovom rozhodcovi a za jeho riadenia súťažné stretnutia
odohrať. Ak sa kapitáni nedohodnú, rozhodne sa žrebom o tom, ktoré z družstiev
oddielového rozhodcu určí.
Výsledok dohody alebo žrebovania uvedie ešte pred začiatkom stretnutia
oddielový rozhodca do Zápisu o stretnutí a kapitáni družstiev (u mládeže spoločne
s vedúcimi družstiev) ho svojimi podpismi potvrdia.
Oddielový rozhodca má počas výkonu funkcie rozhodcu rovnaké práva a
povinnosti (okrem nároku na odmenu za riadenie stretnutia) ako kvalifikovaný
rozhodca s tým, že nemusí stretnutie riadiť v predpísanom úbore; usporiadateľ
stretnutia je povinný zapožičať mu vhodnú športový výstroj.
Ak sa dostaví delegovaný rozhodca oneskorene k zápasu, ktoré začal a riadi
oddielový rozhodca, v prerušenej hre a po zistení všetkých skutočností (stavu
stretnutia, odohrané doby hry, striedanie resp. napomínanie a vylúčenie hráčov)
prevezme rozhodcovské konanie stretnutia a riadi ho až do konca. Túto funkciu
prevzatia za oddielového rozhodcu má i kvalifikovaný rozhodca, ktorý sa v priebehu
stretnutia dostavil na štadión.
Funkciu oddielového rozhodcu nesmie zastávať hlavný usporiadateľ, niektorý z
funkcionárov družstva alebo náhradník. Oddielový rozhodca musí byť osoba staršia
ako 18 rokov.
Usporiadateľský klub (družstvo) je povinný mať k dispozícii Zápis o stretnutí,
píšťalku, červenú a žltú kartu, hodinky, mincu na losovanie a písacie potreby. Ak
stretnutie riadi oddielový rozhodca, ručí usporiadateľský klub (družstvo) správne
vyplnenie Zápisu o stretnutí pred i po zápase a za jeho včasné odoslanie príslušnému
riadiacemu orgánu.

PRAVIDLO 6: DRUHÝ A TRETÍ ROZHODCA
Pre stretnutia, na ktoré sú delegovaní dvaja rozhodcovia, platí, že rozhodca
vedený v delegácii na prvom mieste zastáva hlavnú funkciu v administratíve a
úlohách, spojených s riadením povinností pred a po zápase, teda zaisťuje vyplnenie
Zápisu o stretnutí, preberá registračné karty a pod., ak nie je stanovené v niektorom
internom poriadku inak.
Urážky, zneuctenie a napadnutie druhého alebo tretieho rozhodcu sa posudzujú
rovnako ako tie isté previnenia voči hlavnému rozhodcovi – postupuje sa podľa
pravidla 5.
Ak druhý alebo tretí rozhodca pri zápase náhle ochorie alebo sa zraní a nemôže
ďalej vykonávať svoju funkciu, zaistí rozhodca stretnutie iného rozhodcu (ak je na
ihrisku prítomný iný kvalifikovaný rozhodca), prípadne oddielového rozhodcu,
po dohovore s oboma kapitánmi družstva.
Tretí rozhodca je povinný mať predpísanú výstroj a ďalšie vybavenie ako
rozhodca.
Tretí rozhodca je oprávnený poskytovať informácie alebo podať vysvetlenie
k všetkým prípadom, ktoré sa stali v priebehu stretnutia alebo po zápase, len
rozhodcovi, delegátovi stretnutia a na vyzvanie aj príslušnému riadiacemu orgánu.
Nikomu inému nesmie tretí rozhodca poskytovať informácie alebo vysvetlenia.
1. V priebehu stretnutia
Prvý rozhodca uvedený v delegácii rozhodcov na zápas pôsobí na strane proti
lavičkám družstiev, druhý na strane pri lavičkách družstiev.
Ak sú delegovaní dvaja rozhodcovia, pohybujú sa v priebehu hry väčšinou
pozdĺž postrannej čiary mimo hracej plochy tak, aby neprekážali v hre a aby sa ich
lopta mohla dotknúť, len keď je z hry. Keby sa však napriek tomu lopta odrazila
od rozhodcu späť do hracej plochy bez toho, že by pred tým úplne prešla za postrannú
alebo za bránkovú čiaru, je stále v hre a rozhodca hru neprerušuje. Rozhodca však
môže vstúpiť na hraciu plochu aj v priebehu stretnutia.
Ak je na stretnutie delegovaný jeden rozhodca, pohybuje sa v hracej ploche, ak
je potrebné, tak aj mimo nej.
Tretí rozhodca je povinný si v priebehu stretnutia všímať aj správanie osôb
na lavičkách pre členov a funkcionárov družstva a upozorniť funkcionára, resp.
previnenú osobu, prípadne rozhodcu (recidíva, neuposlúchnutie a pod.), kedykoľvek
niektorá z týchto osôb neoprávnene opustí technickú zónu. Tretí rozhodca v priebehu
stretnutia sleduje aj rozcvičovania náhradníkov a upozorní rozhodcu, ak by rušivo
zasahovali do priebehu stretnutia. Tretí rozhodca takisto dbá, aby pri zranení hráča
nevstúpili na hraciu plochu viac ako dvaja funkcionári družstva (zvyčajne lekár a
masér), poprípade usporiadatelia s nosidlami, ale až potom, čo od rozhodcu dostali k
vstupu na hraciu plochu súhlas.
Ak považuje rozhodca za potrebné ohlásiť ďalšiemu (druhému či tretiemu)
rozhodcovi niečo, čo s hrou priamo nesúvisí, oznámi mu to až keď je lopta z hry. Len

v prípadoch vyžadujúcich okamžitý zákrok upozorní rozhodcu zdvihnutím pravej
ruky a pokynom ruky ho zavolá k sebe.
2. Zásady spolupráce
Ak tretí rozhodca signalizuje porušenie pravidiel, musí ihneď prestať
signalizovať, ak mu rozhodca dá na vedomie, že ho vidí, ale že na jeho signalizáciu
nemieni brať ohľad. Tretí rozhodca takisto prestane signalizovať, ak hlavný rozhodca
jeho signalizáciu nepostrehol a medzitým sa herná situácia zmenila tak, že je zrejmé,
že signalizácia tretieho rozhodcu stratila význam, s výnimkou situácií uvedených v
týchto pravidlách.
Závažné okolnosti, ktoré môžu podstatným spôsobom ovplyvniť hru, napr.
dosiahnutie gólu, ktorý rozhodca nevidel, alebo porušenie pravidiel, ku ktorým došlo
tesne pred dosiahnutím gólu (ruka útočiaceho hráča, lopta z hry), signalizuje tretí
rozhodca až do doby, kým ho rozhodca nepostrehne.
Priestupky, ktoré sa stali za chrbtom rozhodcu a vyžadujú podľa názoru tretieho
rozhodcu udelenie osobného trestu, musí tretí rozhodca signalizovať vždy. Podľa
závažnosti priestupku a vzhľadom na možné výhody v hre tak urobí buď ihneď, alebo
až pri najbližšom prerušení hry. V mimoriadne závažných prípadoch, keď hrozí
nebezpečenstvo z omeškania, použije tretí rozhodca tzv. Zvýraznené signalizácie.
Tretí rozhodca nesmie sám uplatňovať svoj názor, ak rozhodca už rozhodol a
tretieho rozhodcu sa na jeho stanovisko nespýta. Tretí rozhodca nesmie prejavovať
nesúhlas alebo nespokojnosť s rozhodnutiami rozhodcu. Na hraciu plochu smie
vstúpiť iba v prípadoch, keď to urýchli nadviazanie hry, najmä pri nedodržaní
predpísanej vzdialenosti brániacimi hráčmi pri vykonávaní voľných kopov v blízkosti
postrannej čiary, alebo v situáciách, ktoré vyžadujú okamžitý zásah rozhodcu, napr.
pri konfliktoch hráčov v prerušenej hre.
Rozhodca si môže z vlastnej iniciatívy vyžiadať od tretieho rozhodcu informácie
o všetkých situáciách, ktoré sám jasne nevidel, ak sa domnieva, že tretí rozhodca mal
zo svojho postavenia lepší prehľad; v takom prípade môže rozhodnúť aj na základe
informácie tretieho rozhodcu. Rozhodca sa však nesmie tretieho rozhodcu pýtať na
situáciu znovu potom, čo už sám rozhodol a to ani na základe intervencií hráčov. Ak
rozhodne rozhodca na základe signalizácie alebo informácie tretieho rozhodcu,
nesmie pri kritických prejavoch divákov alebo hráčov demonštratívne ukazovať na
neho a naznačovať tak jeho zodpovednosť za urobené rozhodnutie. Za každé svoje
rozhodnutie zodpovedá rozhodca sám.
3. Nedostavenia sa tretieho rozhodcu
Tretí rozhodca je povinný dostaviť sa na štadión najmenej 60 minút pred
úradným začiatkom stretnutia (ak nie je riadiacim orgánom stanovené inak). Čakacia
doba pre tretieho rozhodcu neplatí. Ak sa nedostaví tretí rozhodca, odohrá sa
stretnutie bez neho alebo prevezme jeho funkciu iný kvalifikovaný rozhodca, pokiaľ
je na ihrisku alebo v hľadisku prítomný.

Ak prevzal funkciu druhého alebo tretieho rozhodcu iný kvalifikovaný
rozhodca, vykonáva túto funkciu až do konca zápasu aj keby sa tretí rozhodca
oneskorene dostavil. Ak sa dostaví druhý alebo tretí rozhodca oneskorene
k stretnutiu, kde funkciu tretieho rozhodcu už zastáva oddielový rozhodca, je druhý,
resp. tretí rozhodca povinný kedykoľvek v priebehu stretnutia od neho funkciu
prevziať.
4. Oddielový rozhodca
Ak sa nedostaví na stretnutie druhý alebo tretí rozhodca, ak sú delegovaní
na zápas, začne rozhodca stretnutie bez nich a bude tak riadiť stretnutie sám aj
v prípade, ak sa dostaví 2. alebo 3. rozhodca neskôr.
Rozhodca musí byť osoba staršia ako 18 rokov; v stretnutiach mládeže musí byť
oddielový rozhodca najmenej vo veku zodpovedajúcom vekovej kategórii hráčov
príslušnej súťaže.

PRAVIDLO 7: ČAS HRY
1. Rozdelenie času hry
Majstrovská doba zápasu je rozdelená na dva polčasy v trvaní 25 minút. Každá
dohoda (napr. pri turnajoch), ktorou sa zmení doba hry (napr. pre nedostatočnú
viditeľnosť sa doba trvania polčasov skráti na 20 minút), musí byť vykonaná
pred začiatkom stretnutia a musí byť v súlade s poriadkom príslušnej súťaže.
Prípadná zmena dĺžky hracej doby priateľského zápasu, turnajového alebo
pohárového zápasu je stanovená v súťažnom poriadku alebo propozíciách súťaže.
2. Polčasová prestávka
Hráči majú právo na polčasovú prestávku. Polčasová prestávka je dlhá 5 minút
(ak nie je súťažným poriadkom alebo rozpisom súťaže stanovené inak). Čas trvania
polčasovej prestávky môže byť zmenený len so súhlasom rozhodcu. Čas trvania
polčasovej prestávky v priateľských zápasoch je na dohode družstiev, v turnajových
stretnutiach určený propozíciami turnaja.
3. Pokutový kop
Rozhodca musí predĺžiť dobu hry v každom polčase, aby mohla byť vykonaná
či opakovaná akákoľvek štandardná situácia. Rozhodca je povinný ukončiť stretnutie
iba vtedy, keď je lopta v hre, s výnimkou situácie, keď sa o výsledku rozhoduje v sérii
pokutových kopov.
4. Nedohranie zápasu
Zápas nedohraný z akéhokoľvek dôvodu sa musí opakovať, ak nie je poriadkom
príslušnej súťaže stanovené inak.
Výklad k pravidlu 7:
1. Čas hry
Čas hry meria rozhodca od okamihu, keď bol správne vykonaný výkop
k začiatku stretnutia, nie od okamihu, keď dal píšťalkou znamenie na vykonanie tohto
výkopu. Znamenie píšťalkou k ukončeniu doby hry dá rozhodca:
a. po uplynutí času hry (vrátane nadstaveného času);
b. po uplynutí predĺženého času hry, ak rozhodca čas hry predĺžil na vykonanie
štandardnej situácie;
c. po uplynutí času predĺžení (vrátane nadstaveného času) v stretnutí, v ktorom
sa o výsledku podľa herného poriadku súťaže rozhodlo v predĺžení hry;
d. po uplynutí času potrebného na vykonanie pokutových kopov v zápase,
v ktorom sa o výsledku rozhodlo týmito kopmi.
Iba hodinky rozhodcu sú smerodajné pre meranie času hry. Napriek tomu sa
odporúča, aby si ich rozhodca pred začiatkom stretnutia porovnal s hodinkami 2. a 3.

rozhodcu (ak sú na zápas delegovaní), aby čas hry mohli merať aj oni. Konečné
rozhodnutie o trvaní hry však prináleží iba rozhodcovi.
V priebehu súťažných stretnutí nesmie rozhodca predpísanú dobu hry skrátiť,
ani keby družstvá nastúpili až po uplynutí čakacej doby. V priateľských stretnutiach
môže rozhodca dobu hry skrátiť, napr. pre neskoré nastúpenie jedného z družstiev.
Dobu hry však musí skrátiť rovnomerne v oboch polčasoch a musí o tom pred
stretnutím informovať kapitánov oboch družstiev.
Organizovanie mimoriadnych súťaží, turnajových stretnutí a pod. s kratšou
dobou hry sa riadi propozíciami súťaže (turnaja), ktoré schvaľuje príslušný riadiaci
orgán. Rozhodca musí byť s týmito propozíciami pred zápasom oboznámený.
2. Nastavenie doby hry
Doba, kedy je lopta z hry, sa započítava do doby hry, ak prerušenie vyplynulo z
normálneho priebehu hry. Doba hry neuskutočnená iným spôsobom sa do doby hry
nepočíta a rozhodca je povinný ju nahradiť. K omeškaniam, ktorá sa do doby hry
nezapočítavajú a ktoré je rozhodca povinný nadstavením času nahradiť, patrí napr.:
a. striedanie brankárov, s výnimkou striedania vykonaného cez polčasovú
prestávku, alebo
b. zisťovanie stavu zraneného hráča na hracej ploche, jeho ošetrovanie alebo
odnesenie z hracej plochy, alebo
c. doba premárnená pri oslavách po dosiahnutí gólu, alebo
d. akékoľvek spôsoby nešportového zdržiavanie hry, napr. pomalý odchod
vylúčeného hráča z hracej plochy, zakopávanie lopty mimo hraciu plochu,
zdržiavanie pri niektorom zo spôsobov nadviazania hry, alebo
e. oprava poškodenej bránky alebo výmena poškodených rohových zástaviek,
alebo
f. oprava vyznačenia hracej plochy, alebo
g. výmena poškodenej alebo zakopnutej lopty, alebo
h. vypratanie hracej plochy, na ktorú vnikli diváci, alebo
i. vypratanie priestorov ihriska, v ktorých sa bez súhlasu rozhodcu zdržiavajú
osoby na hre nezúčastnené, alebo
j. dočasné prerušenie hry z dôvodu zhoršenia poveternostných podmienok,
alebo
k. prerušenie spôsobené poruchou osvetlenia alebo prerušením dodávky
elektrickej energie, alebo
l. iné dočasné prerušenie hry z dôvodov nesúvisiacich s hrou.
Za každé zdržanie uvedené v bodoch a-l nadstaví rozhodca primeraný čas hry.
Dobu hry rozhodca nadstavuje zásadne v tom polčase, v ktorom bola premeškaná.
Dĺžku nadstavenia doby hry oznámi rozhodca krátko pred riadnym koncom každého
polčasu vhodným spôsobom 2. a 3. rozhodcovi a tiež kapitánom družstiev, ak o to
požiadajú. Oznámenú dĺžku nadstavenia doby hry musí rozhodca dodržať, ak v
nastavenom čase znovu nevznikne povinnosť dobu hry znovu nadstaviť.

3. Polčasová prestávka
Dobu trvania polčasovej prestávky však rozhodca môže v odôvodnených
prípadoch upraviť, napr. predĺžiť na vykonanie kontroly totožnosti, alebo upraviť
z iných dôvodov, napr. preto, že zo zápasu sa vykonáva priamy TV prenos. Dôvody
úpravy doby polčasovej prestávky uvedie rozhodca v Zápise o stretnutí.
4. Predĺženie doby hry na určenie víťaza zápasu
Rozpis súťaže alebo propozície turnaja môžu stanoviť, že v prípade, kedy po
skončení normálnej doby hry bude výsledok stretnutia nerozhodný, sa o víťazovi
zápasu rozhodne v predĺženej dobe hry. Rozpis súťaže alebo propozície turnaja môžu
okrem toho stanoviť, že predĺženie doby hry skončí už v okamihu, keď niektoré z
družstiev dosiahne gól. V medzinárodných zápasoch, ktoré zastrešuje WMF,
prichádza po nerozhodnej základnej hracej dobe predĺženie 2 x 5 minút (rozhodca je
oprávnený nastaviť), pričom sa toto predĺženie dohrá do konca (1. i 2. polčas) aj
napriek tomu, že v 1. alebo 2. fáze predĺženia padne jeden alebo viac gólov, rozhodca
stretnutie neukončuje. Ak je nerozhodný stav aj po predĺžení, prichádzajú na rad
procedúra pokutových kopov (pozri príloha A).
Pred predĺžením a sériou pokutových kopov majú hráči nárok na prestávku,
počas ktorej sa však rozhodca a hráči oboch družstiev musia zdržiavať na hracej
ploche. Táto prestávka zvyčajne nie je dlhšia ako 5 minút, ak Rozpis súťaže alebo
propozície turnaja neustanovujú inak. Po skončení tejto prestávky vykoná rozhodca s
kapitánmi družstiev žrebovanie, ktoré určí družstvo, ktoré začne hru. Žrebovanie sa
vykonáva rovnakým spôsobom ako pred začatím hry. Po uplynutí prvej polovice
predĺženej doby hry prestávka nie je; družstvá si iba vymenia polovice hracej plochy
a v hre sa ihneď pokračuje výkopom.

PRAVIDLO 8: ZAČIATOK HRY
1. Pred stretnutím
Pred začiatkom stretnutia sa žrebuje mincou alebo podľa pokynov rozhodcu, a
družstvo, ktoré vyhrá žreb, si vyberie, na ktorú bránku bude v prvom polčase útočiť.
Druhé družstvo začne zápas výkopom. Družstvo, ktoré vyhrá žreb, začne výkopom
druhý polčas stretnutia. Po polčasovej prestávke si družstvá vymenia polovice hracej
plochy a striedačky.
Uctenie si pamiatky zosnulého trvá jednu minútu a vykonáva sa pred začiatkom
stretnutia. Družstvo, ktoré bude iniciovať stretnutie, vykoná výkop na uctenie
pamiatky zosnulého rovnako ako výkop k začiatku stretnutia, ale ihneď potom
rozhodca písknutím ďalšiu akciu zastaví; po uctení pamiatky zosnulého dá rozhodca
pokyn na vykonanie výkopu k začiatku stretnutia.
2. Výkop
Výkop je spôsob začatia alebo naviazanie hry na začiatku stretnutia,
po dosiahnutí gólu, na začiatku druhého polčasu stretnutia, na začiatku každej
polovice predĺženia, ak stretnutie pokračuje predĺžením doby hry. Priamo z výkopu
môže byť dosiahnutý gól.
3. Vykonanie výkopu
Všetci hráči musia byť na svojej polovici hracej plochy. Všetci hráči družstva,
ktoré výkop nevykonáva, musia zostať vo vzdialenosti najmenej 5 m od lopty, pokiaľ
lopta nie je v hre. Menšia vzdialenosť ako 5 m nie je prípustná. Lopta musí byť v pokoji
na stredovej značke. Rozhodca musí dať na vykonanie výkopu znamenie píšťalkou.
Lopta je v hre, ak sa po vykonaní výkopu pohne smerom dopredu. Hráč, ktorý
vykonal výkop, sa nesmie dotknúť lopty druhýkrát, kým sa lopty nedotkol iný hráč.
Ak jedno z družstiev dosiahne gól, vykoná výkop niektorý z hráčov súpera.
Ak sa hráč vykonávajúci výkop, dotkne druhýkrát lopty, ktorá už je v hre, skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý vykoná
hráč súpera z miesta priestupku.
Pri každom inom porušení pravidla o vykonaní výkopu rozhodca nechá výkop
opakovať.
4. Rozhodcovská lopta
Rozhodcovská lopta je spôsob, akým sa nadväzuje hra potom, čo bola v čase, keď
bola lopta v hre, prerušená z dôvodov neuvedených na iných miestach pravidiel. Ak
sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry v bránkovom území, vhodí rozhodca
rozhodcovskú loptu na čiare bránkového územia rovnobežnej s bránkovou čiarou v
mieste, ktoré je najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia
hry.
Rozhodcovská lopta sa opakuje, ak:

a. sa lopta dotkne niektorého hráča skôr, než hracej plochy, alebo
b. ak lopta opustila hraciu plochu po tom, ako sa dotkne zeme bez
predchádzajúceho dotyku ktoréhokoľvek hráča.
Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky bez toho, aby sa jej dotkli
minimálne dvaja hráči, nadviaže rozhodca na hru:
1. kopom od bránky súpera, ak je dosiahnutý gól do súperovej bránky;
2. kopom z rohu, ak je dosiahnutý gól do vlastnej bránky.
5. Osobitné ustanovenia
Voľný kop nariadený v prospech brániaceho družstva z jeho vlastného
pokutového územia môže byť vykonaný z akéhokoľvek miesta vo vnútri tohto
územia.
Výklad k pravidlu 8:
1. Výkop
Výkop je správne vykonaný, ak po signáli rozhodcu píšťalkou na jeho
vykonanie:
a. lopta, ležiaca voľne a nepohnute na stredovej značke, bola oprávneným
hráčom kopnutá tak, že sa zjavne pohla, a to ktorýmkoľvek smerom
b. hráči oboch družstiev neporušili predpísané postavenie skôr, ako sa lopta
dostala do hry.
Až po správne vykonanom výkope môžu hráči súperovho družstva vkročiť do
stredového kruhu (porušiť pôvodne dodržanú vzdialenosť) a hráči oboch družstiev
na súperovu polovicu hracej plochy.
Po nesprávne vykonanom výkope na začiatku stretnutia nechá rozhodca výkop
opakovať. Hráča, ktorý opakovane vykoná výkop nesprávne, rozhodca napomenie za
nešportové správanie; v prípade ďalšieho opakovania toho istého priestupku ho
rozhodca napomenie druhýkrát a následne vylúči z hry. Ak nastane táto situácia pri
výkope k začiatku stretnutia, rozhodca previnilého hráča vylúči z účasti na hre. Za
tohto hráča môže nastúpiť niektorý z náhradníkov príslušného družstva, družstvo
však nesmie doplniť počet náhradníkov.
Z výkopu môže byť priamo dosiahnuť gól v prospech družstva, ktoré výkop
vykonáva. Ak sa dostane lopta priamo z výkopu do súperovej bránky, rozhodca ju
uzná a hra pokračuje výkopom hráča súperovho družstva.
V prípade, že hráč vykonávajúci výkop dosiahne priamo z výkopu gól a niektorý
z hráčov súpera pritom predčasne porušil predpísané postavenie, rozhodca gól uzná.
Ak hráč vykonávajúci výkop dosiahne priamo z výkopu gól do vlastnej bránky,
rozhodca ho neuzná a v prospech súpera nariadi kop z rohu.
V prípade, že priamo z výkopu bol dosiahnutý gól a predtým sa dopustil
priestupku spoluhráč hráča vykonávajúceho výkop, rozhodca gól neuzná a nechá
výkop opakovať.

2. Rozhodcovská lopta
Ktorýkoľvek hráč, vrátane brankára, sa môže zúčastniť nadviazania na hru
rozhodcovskou loptou. Nie je stanovený minimálny alebo maximálny požadovaný
počet hráčov, ktorí sa môžu zúčastniť tohto nadviazania na hru. Rozhodca nesmie
určovať, kto sa môže alebo nemôže rozhodcovskej lopty zúčastniť.
Rozhodcovskú loptu vykoná rozhodca tak, že z postavenia čelom k hráčom pustí
loptu z vyššie pása voľne pred seba na zem, bez toho, aby pritom svoje postavenie
zmenil. Pravidlo nepredpisuje, v akej vzdialenosti od lopty majú hráči pri nadviazaní
hry loptou rozhodcu byť, musia však od neho byť tak ďaleko, aby rozhodca mohol
loptu rozhodcu riadne vykonať. Rozhodca preto počká, až hráči oboch družstiev
zaujmú zodpovedajúce postavenie.
Priamo z rozhodcovskej lopty nemôže byť dosiahnutý gól do súperovej,
respektíve vlastnej bránky. Ak bola lopta kopnutá priamo do súperovej bránky,
rozhodca nadviaže na hru kopom od bránky. Ak bola priamo kopnutá do vlastnej
bránky, nadviaže na hru kopom z rohu.
Rozhodcovskou loptou nadviaže rozhodca hru, ak ju prerušil z iného dôvodu,
než pre ktorý sa hra nadväzuje nejakým kopom alebo vhadzovaním. Týmto dôvodom
môže byť napr. to, že:
a. nastali také poveternostné podmienky, ktoré neumožňujú pokračovať v hre,
alebo
b. došlo k poškodeniu bránky, bránkovej siete, rohovej zástavky alebo
vyznačenia hracej plochy, alebo
c. hracia plocha alebo lopta sa stali neakceptovateľnými k hre, alebo
d. osoba nezúčastnená na hre alebo iný vonkajší vplyv zasiahol na hracej ploche
loptu alebo ovplyvnila hru, alebo
e. rozhodca považoval za potrebné ihneď skontrolovať výstroj hráča, alebo
f. hráč bol vážne zranený, bez toho, aby došlo k porušeniu pravidiel, alebo
g. rozhodca ihneď po prerušení hry spoznal, že sa prerušením hry dopustil
omylu, či už z viny vlastné alebo z viny 2. alebo 3. rozhodcu, alebo
h. nastali okolnosti, ktoré síce priamo nesúviseli s hrou, ale podľa názoru
rozhodcu bolo nutné hru prerušiť, napr. preto, že okolo ihriska ide sprievod
so štátnou vlajkou alebo pohrebný sprievod a pod.

PRAVIDLO 9: LOPTA V HRE A Z HRY
1. Lopta mimo hry
Lopta je mimo hry, ak:
a. prejde po zemi alebo vo vzduchu úplne bránkovú alebo postrannú čiaru alebo
b. rozhodca hru preruší.
2. Lopta v hre
Lopta je v hre v každú inú dobu a to aj vtedy, ak sa odrazí od bránkovej tyče, od
brvna alebo od rohovej zástavky späť do hracej plochy, alebo ak sa odrazí od
rozhodcu, ktorý je na hracej ploche, späť do hracej plochy.
Lopta je v hre, ak:
a. pri vykonávaní pokutového kopu sa potom, keď hráč kop vykonal, lopta
zjavne pohla smerom dopredu;
b. pri vykonávaní výkopu a kopu z rohu sa potom, keď hráč kop vykonal, lopta
zjavne pohla akýmkoľvek smerom;
c. pri vykonávaní kopu od bránky potom, keď hráč kop vykonal, lopta opustila
pokutové územie do hracej plochy skôr, než sa jej predtým dotkol niektorý
iný hráč;
d. pri vykonávaní voľného kopu, okrem kopov z vlastného pokutového územia
sa potom, keď hráč kop vykonal, lopta jasne pohla z miesta akýmkoľvek
smerom;
e. pri vykonávaní voľného kopu z vlastného pokutového územia potom, keď
hráč kop vykonal, lopta opustila pokutové územie do hracej plochy skôr, než
sa jej predtým dotkol niektorý iný hráč;
f. pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary hráč vykonávajúci vhadzovanie
sa nedopustil priestupku, ktorý sa týka spôsobu vhadzovania, a lopta sa
dostala na hraciu plochu;
g. pri vykonávaní rozhodcovskej lopty sa lopta dotkla zeme skôr, než sa jej
dotkol niektorý hráč.
Ak sa lopta nedostane správne do hry, musí rozhodca jej uvedenie do hry nechať
opakovať na rovnakom mieste.
Lopta je stále v hre, kým rozhodca nepreruší hru. Preto je stále v hre, aj keď:
- boli porušené pravidlá, ale rozhodca uplatňuje výhodu v hre;
- vznikla domnienka, že pravidlá boli porušené, ale rozhodca hru neprerušil;
- tretí rozhodca signalizoval, že došlo k porušeniu pravidiel, ale prvý alebo
druhý rozhodca hru neprerušil.
Ak hráči hrať prestanú bez toho, aby rozhodca prerušil hru, môže ich rozhodca
pokynom, posunkom alebo slovom upozorniť, že sa v hre pokračuje.
Pretože čiary ohraničujúce hraciu plochu sú súčasťou hracej plochy a je lopta
stále v hre, kým celým objemom neprejde cez postrannú alebo bránkovú čiaru mimo
hraciu plochu. To znamená, že je v hre aj v prípade, že sa lopta:

- pohybuje po bránkovej alebo postrannej čiare alebo vo vzduchu nad touto
čiarou;
- odrazí od bránkovej tyče, brvna alebo rohovej zástavky späť do hracej plochy;
- odrazí späť do hracej plochy od rozhodcu alebo hráča, ktorý sa nachádza na
postranní alebo na bránkovej čiare alebo v jej tesnej blízkosti mimo hraciu
plochu.

PRAVIDLO 10: DOSIAHNUTIE GÓLU
Gól sa dosiahne, ak:
- lopta úplne prejde za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod
brvnom, a
- družstvo, ktoré dosiahlo gól, sa v tom čase nedopustilo priestupku.
Ak rozhodca signalizoval dosiahnutie gólu skôr, ako lopta úplne prešla
za bránkovú čiaru, na hru nadviaže rozhodcovskou loptou.
Výklad k pravidlu 10:
1. Dosiahnutie gólu
O tom, či bol alebo nebol dosiahnutý gól, rozhoduje výhradne rozhodca a jeho
rozhodnutie je konečné. Preto je nevyhnutné, aby v rozhodujúcom okamihu bol čo
najbližšie pri bránke. Ak nie je si istý, či lopta skutočne prešla úplne cez bránkovú
čiaru do bránky, môže sa vo výnimočných prípadoch a len z vlastnej iniciatívy, spýtať
na názor príslušného tretieho rozhodcu. Pri dosiahnutí gólu nie je rozhodca povinný
dať znamenie píšťalkou.
Pre posúdenie, či bol alebo nebol dosiahnutý gól, nie je rozhodujúce postavenie
brankára, ale výhradne poloha lopty. Stáva sa totiž, že brankár síce stojí za bránkovou
čiarou, loptu však drží pred ňou, alebo naopak brankár stojí pred bránkovou čiarou,
ale lopta v jeho rukách je už za ňou.
Ak nie je si rozhodca istý, či bezprostredne pred dosiahnutím gólu nedošlo
k porušeniu pravidiel, môže sa pred svojím rozhodnutím spýtať na názor príslušného
tretieho rozhodcu, ale len ak je nezvratne presvedčený, že tretí rozhodca mohol zo
svojho postavenia situáciu lepšie vidieť.
Rozhodca gól uzná, ak sa dostane lopta do súperovej bránky priamo:
a. z hry,
b. z priameho voľného kopu,
c. z pokutového kopu,
d. z kopu z rohu,
e. z kopu od bránky,
f. z výkopu.
Dosiahnutie gólu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami pravidiel. Hráč
útočiaceho družstva nesmie pred dosiahnutím gólu porušiť pravidlá.
Rozhodca gól neuzná, ak:
- sa dostane lopta do vlastnej bránky priamo po vhadzovaní. Hra pokračuje
kopom z rohu;
- brankár v čase, keď je lopta v hre, prehodí loptu z vlastného pokutového
územia do bránky súperovho družstva, pričom je tak posledným hráčom,
ktorý zahral loptou. Hra pokračuje kopom od brány;
- gól bol dosiahnutý, ale pred výkopom rozhodca zistil, že útočiaci tím bol na
ihrisku vo väčšom počte alebo nesprávne vykonal striedanie. Hra pokračuje
nepriamym voľným kopom z pokutového územia.

Ak hráč brániaceho družstva zahrá loptu úmyselne rukou, alebo inak poruší
pravidlá a lopta skončí v bránke jeho družstva skôr, ako rozhodca prerušil hru, musí
rozhodca gól uznať. To ho však nezbavuje povinnosti udeliť osobný trest
za priestupok, ktorý to vyžaduje.
Môže sa stať, že rozhodca vôbec nepostrehne, že bol strelený gól a preto nechá v
hre pokračovať. Tretí rozhodca najprv obvyklým spôsobom signalizuje dosiahnutie
gólu a až keď vidí, že rozhodca jeho signalizáciu nepostrehol, upozorní zvýraznenou
signalizáciou rozhodcu, že na hracej ploche došlo k dôležitej udalosti, t. j. v tomto
prípade k dosiahnutiu gólu.
Ak rozhodca gól uzná, stále kontroluje správanie hráčov a pritom beží zaujať
postavenie blízko stredovej čiary na zahranie výkopu; tam si urobí poznámku
o strelcovi gólu.
Ak rozhodca v presvedčení, že padol gól, preruší hru a potom zistí, že lopta
úplne neprešla bránkovú čiaru, pokračuje hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde
bola lopta v okamihu prerušenia hry (s ohľadom na ustanovenie pravidla VIII).
Ak stratí rozhodca z vážnych dôvodov na krátku dobu schopnosť postrehu a
nemôže preto reagovať na hernú situáciu, napr. preto, že má cudzí predmet v oku,
v dôsledku udretia loptou alebo pre náhlu zdravotnú indispozíciu, môže gól uznať na
základe informácií, ktoré si vyžiada od príslušného rozhodcu.
2. Ovplyvnenie hry osobou nezúčastnenou na hre
Ak po strelení gólu rozhodca zistí, že pred opätovným začatím hry bola
na ihrisku ďalšia osoba v okamihu ako bol dosiahnutý gól:
a. Rozhodca gól neuzná ak:
- Hráč, vystriedaný hráč, náhradník alebo funkcionár družstva, ktorého tím
dosiahol gól – na hru sa nadväzuje priamym voľným kopom z miesta, kde
sa daná osoba nachádzala (ak sa nachádzala v pokutovom území, na hru
sa nadväzuje pokutovým kopom);
- Divák alebo iná osoba, ktorá svojou činnosťou ovplyvnila hru – na hru sa
nadväzuje rozhodcovskou loptou.
b. Rozhodca gól uzná ak:
- Hráč, vystriedaný hráč, náhradník alebo funkcionár družstva, ktorého tím
inkasoval gól;
- Divák alebo iná osoba, ktorá svojou činnosťou neovplyvnila hru.
Ak po strelení gólu rozhodca a znovu nadviazaní na hru rozhodca zistí, že na
hracej ploche sa nadchádzala osoba v čase keď bol dosiahnutý gól – gól musí byť
uznaný. Ak sa takáto osoba stále nachádza na hracej ploche, rozhodca musí:
- Zastaviť hru;
- Nechať osobu vyviesť z hracej plochy usporiadateľskou službou;
- Nadviazať na hru rozhodcovskou loptou alebo prislúchajúcim voľným
kopom.
- Informovať o takomto incidente riadiaci orgán.

3. Oslavy dosiahnutia gólu
Je bežné, že hráč, ktorý dá gól, sa o radosť podelí so svojimi spoluhráčmi.
Rozhodca však nesmie pripustiť, aby pritom hráči boli neúmerné množstvo času
na súperovej polovici hracej plochy a zdržiavali tak zahranie výkopu.
Hráča, ktorý počas osláv po dosiahnutí gólu opustí hraciu plochu, vybehne
k priestoru pre divákov, alebo sa chová iným nevhodným spôsobom, rozhodca vyzve,
aby sa vrátil na hraciu plochu a správal sa podľa pravidiel. Ak hráč nereaguje na
výzvy rozhodcu ihneď, napomenie ho rozhodca za nešportové správanie.

PRAVIDLO 11: OFSAJD, POSTAVENIE MIMO HRY
V malom futbale neexistuje, t. j. neposudzuje sa.

PRAVIDLO 12: ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE
Priamy voľný kop, nepriamy voľný kop a pokutový kop môže byť nariadený iba
za priestupky, ktoré sa stanú v čase, keď je lopta v hre.
1. Priamy voľný kop
Priamy voľný kop nariadi rozhodca v prospech súperovho družstva, ak sa hráč
na hracej ploche a v čase, keď je lopta v hre, dopustí niektorého z nasledujúcich
šiestich priestupkov spôsobom, ktorý je podľa názoru rozhodcu bezohľadný,
riskantný, alebo ktorý je zahraný za použitia neprimeranej sily:
- kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera,
- podrazí alebo sa pokúsi podraziť súpera,
- skočí na súpera,
- vrazí do súpera,
- udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera (zahrňuje aj útok hlavou),
- strčí do súpera.
Ak je priestupok spôsobený fyzickým kontaktom, má byť potrestaný priamym
voľným kopom alebo pokutovým kopom:
a. Neopatrný znamená, že hráč nepreukázal dostatok pozornosti alebo
ohľaduplnosti, keď napádal súpera alebo zákrok vykonal neopatrným
spôsobom. V takomto prípade sa nevyžadujú disciplinárne sankcie.
b. Riskantný znamená, že hráč zákrok vykonal s ignorovaním nebezpečenstva
alebo dôsledkov pre súpera. Vinník musí byť napomenutý.
c. Vykonaný nadmernou silou znamená, že hráč pri zákroku presiahol
akceptovateľnú mieru použitia sily a ohrozil bezpečnosť súpera. Vinník musí
byť vylúčený z hry.
Priamy voľný kop v prospech súperovho družstva rozhodca tiež nariadi, ak sa
hráč dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:
- pri odoberaní lopty sa telom dotkne súpera skôr ako lopty,
- drží súpera,
- pohryzie alebo opľuje kohokoľvek,
- bráni súperovi v hre s kontaktom,
- úmyselne hrá loptu rukou (okrem brankára v jeho vlastnom pokutovom
území),
- hodí objekt do plochy, súpera alebo rozhodcu, alebo vykoná kontakt s loptou
predmetom držaným v ruke.
Priamy voľný kop sa zahrá z miesta, kde k priestupku došlo.
2. Pokutový kop
Pokutový kop proti družstvu rozhodca nariadi, ak sa hráč dopustí v dobe, keď
je lopta v hre, niektorého z priestupkov uvedených v pravidle XII/1 vo vlastnom
pokutovom území, bez ohľadu na to, na ktorom mieste hracej plochy bola lopta v
okamihu priestupku.

3. Úmyselné hranie lopty rukou
Zakázané hranie lopty rukou zahŕňa úmyselné konanie hráča, pri ktorom
dochádza ku kontaktu lopty s rukou alebo ramenom. Pri rozhodovaní sa musia vziať
do úvahy nasledujúce okolnosti
- pohyb ruky k lopte, nie lopty k ruke;
- vzdialenosť medzi súperom a loptou (prípadne neočakávane kopnutá lopta);
- pozícia ruky nemusí nutne znamenať, že došlo k priestupku;
- dotyk s loptou prostredníctvom objektu držaného v ruke (oblečenie, chránič,
kopačka) sa považuje za úmyselné hranie rukou;
- zasiahnutie lopty hodením objektu (kopačkou, chráničom) sa považuje za
úmyselné hranie rukou;
Brankár má rovnaké obmedzenia týkajúce sa hrania lopty s rukou ako
ktorýkoľvek iný hráč, ak k nemu dôjde mimo jeho vlastného pokutového územia.
Vo vnútri vlastného pokutového územia sa brankár nemôže dopustiť úmyselného
hrania lopty rukou, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop, ale úmyselnou hrou
rukou sa môže dopustiť priestupku, za ktorý sa nariaďuje nepriamy voľný kop.
4. Nepriamy voľný kop
Nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva rozhodca tiež nariadi, ak
sa hráč podľa názoru rozhodcu dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:
- hrá nebezpečným spôsobom;
- bráni súperovi v hre bez kontaktu;
- sa dopustí protestu, používa pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky,
gestá, alebo sa dopustí iných verbálnych priestupkov
- bráni brankárovi v zbavení sa lopty v čase, keď ju má v rukách pod kontrolou,
kope alebo sa pokúša kopnúť do lopty v čase, keď je brankár v procese jej
zbavovania sa
- sa dopúšťa iného priestupku, ktorý nie je uvedený v Pravidlách a za ktorý
rozhodca hráča napomína alebo vylučuje z hry.
Nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva rozhodca nariadi, ak sa
brankár vo vlastnom pokutovom území dopustí niektorého z nasledujúcich
priestupkov:
- má loptu v rukách pod kontrolou dlhšie ako šesť sekúnd pred tým, než sa jej
zbaví;
- rukami sa lopty znovu dotkne potom:
a. čo sa jej zbavil a lopty sa medzitým nedotkol iný hráč;
b. dotkne sa lopty rukou po tom, čo mu ju úmyselne nohou prihral jeho
spoluhráč;
c. ako prvý hráč sa dotkne lopty rukou po tom, čo jeho spoluhráč vykonal
vhadzovanie,
Nepriamy voľný kop sa zahrá z miesta, kde k priestupku došlo.

Brankár má loptu pod kontrolou, keď ju:
a. drží rukami alebo medzi rukou a akýmkoľvek povrchom, napríklad hracou
plochou, prípadne vlastným telom, alebo sa jej dotýka ktoroukoľvek časťou
rúk alebo ramien s výnimkou prípadov, ak sa lopta odrazí od brankára alebo
po jeho obrannom zákroku
b. drží v jeho natiahnutej ruke, otvorenej ruke, dlani
c. udiera o zem alebo vyhadzuje do vzduchu. V čase, keď má brankár loptu
v rukách pod kontrolou, nemôže byť napádaný súperom.
5. Nebezpečná hra
Za hranie nebezpečným spôsobom je považovaná akákoľvek akcia, pri ktorej sa
hráč pokúša hrať s loptou a hrozí pritom zranenie ktoréhokoľvek hráča, vrátane hráča
samotného. Dopúšťa sa ho aj hráč, ktorý týmto spôsobom hrá voči v blízkosti
stojacemu hráčovi súpera, ktorý sa obáva možného zranenia.
Takzvané „nožničky“ alebo „bicykel“ sú dovolené, ak nie je tento spôsob hry
nebezpečný pre súpera.
6. Bránenie súperovi v hre bez fyzického kontaktu
Za bránenie súperovi v hre bez fyzického kontaktu sa považuje taká činnosť, pri
ktorej hráč telom prekáža súperovi v pohybe tak, že ho zastaví, blokuje, núti spomaliť
pohyb alebo zmeniť smer pohybu v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti
ani jedného z hráčov.
Všetci hráči majú právo na nimi zvolené postavenie na hracej ploche, pričom byť
v ceste súperovi nie je to isté, ako vedome sa pohybovať do cesty jeho pohybu.
Krytie lopty telom hráča je dovolené, ak sa pohybuje medzi súperom a loptou,
ktorá je v ich bezprostrednej blízkosti, pričom musí byť tvárou a telom obrátený
k lopte a nesmie použiť ramená alebo telo. Ak je lopta v bezprostrednej blízkosti, hráč
môže byť fyzicky napádaný súperom, ale len dovoleným spôsobom.

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA podľa pravidla 12
Žltú alebo červenú kartu môže rozhodca dať (ukázať) len hráčovi, alebo
náhradníkovi, alebo vystriedanému hráčovi. Rozhodca je oprávnený udeľovať osobné
tresty od okamihu, kedy vstúpi na hraciu plochu, aby začal hru, až do okamihu, keď
hraciu plochu po záverečnom signáli píšťalkou k ukončeniu stretnutia opustí.
Ak pred vstupom na hraciu plochu pred začiatkom stretnutia sa hráč dopustí
priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry, rozhodca je oprávnený nepripustiť hráča k
stretnutiu (viď Pravidlo 3). Rozhodca podá správu o akomkoľvek priestupku
riadiacemu orgánu.
Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý sa napomína alebo vylučuje z hry na
hracej ploche, alebo mimo nej voči súperovi, spoluhráčovi, rozhodcovi, alebo
akejkoľvek inej osobe, bude potrestaný podľa povahy priestupku, ktorého sa dopustil.
Žltá karta znamená napomenutie a červená karta vylúčenie z hry.
Hráč, ktorý bol vylúčený, sa nesmie zdržiavať v priestore ihriska ani v technickej
zóne svojho družstva. Za hráča, ktorý bol vylúčený smie nastúpiť iný hráč, ale až po
uplynutí času 5 minút. Rozhodca prípadne nastaví túto dobu, ak došlo k sérii
prerušení v priebehu týchto 5 minút.
Červená alebo žltá karta smie byť udelená iba hráčovi, náhradníkovi alebo
vystriedanému hráčovi.
1. Znovu nadviazanie na hru pri udelení osobného trestu
Ak sa rozhodca rozhodol hráča napomenúť alebo vylúčiť z hry, hra nesmie byť
znovu nadviazaná, pokiaľ nie je vykonaná a dokončená procedúra udelenia
disciplinárnej sankcie.
2. Výhoda v hre
Ak rozhodca udeľuje výhodu v hre po priestupku, za ktorý má byť hra prerušená
a vinník napomenutý alebo vylúčený z hry, toto napomenutie alebo vylúčenie z hry
musí byť realizované pri najbližšom prerušení hry, okrem zmarenia jasnej gólovej
príležitosti, kedy bude vinník napomenutý za nešportové správanie.
Rozhodca by nemal uplatniť výhodu v hre pri surovej hre, hrubom nešportovom
správaní alebo pri priestupkoch, po ktorých má byť vinníkovi udelená druhá žltá
karta okrem jasnej príležitosti dosiahnuť gól. Vtedy rozhodca musí vylúčiť hráča z hry
pri jej najbližšom prerušení. Ak po udelení takejto výhody v hre v prospech súpera
tento hráč hrá s loptou alebo napáda, prípadne ovplyvní súpera, rozhodca preruší hru
ihneď, vylúči hráča z hry a nadviaže na hru nepriamym voľným kopom v prospech
súpera okrem prípadu, ak sa hráč dopustí vážnejšieho priestupku.
Ak obranca začne držať útočníka mimo pokutového územia a pokračuje v jeho
držaní vo vnútri vlastného pokutového územia, rozhodca musí nariadiť pokutový
kop.
3. Napomenutie

Ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov, musí ho rozhodca
napomenúť tým, že mu ukáže žltú kartu.
1. správa sa nešportovo;
2. slovami alebo správaním prejavuje nespokojnosť alebo protestuje;
3. sústavne porušuje pravidlá – bez špecifikácie počtu alebo dôvodov
vyjadrujúcich význam slova „sústavne“;
4. zdržiava plynulosť hry;
5. nedodrží predpísanú vzdialenosť pri zahrávaní voľného kopu (5 m) alebo
kopu z rohu (5 m);
6. bez súhlasu rozhodcu vstúpi na hraciu plochu, aby svoje družstvo doplnil
alebo sa do družstva vrátil;
7. úmyselne a bez súhlasu rozhodcu opustí hraciu plochu;
8. vstúpi do územia pre vzhliadnutie (skontrolovanie, preskúmanie)
rozhodnutia o aplikovaní VAR systému;
9. nadmerným spôsobom používa signál na vzhliadnutie VAR systému.
Rozhodca napomenie náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí
jedného z nasledovných priestupkov:
1. zdržiava nadviazanie na hru;
2. slovom alebo akciou vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu;
3. bez súhlasu rozhodcu vstúpi alebo znova vstúpi na hraciu plochu;
4. správa sa nešportovo;
5. vstúpi do územia pre vzhliadnutie (skontrolovanie, preskúmanie)
rozhodnutia o aplikovaní VAR systému;
6. nadmerným spôsobom používa signál na vzhliadnutie VAR systému.
Ak sa hráč dopustí dvoch separátnych priestupkov na napomenutie (hoci aj v
krátkom časovom úseku), malo by to rezultovať do udelenia (ukázania) dvoch ŽK.
Napríklad, ak hráč vstúpi na hraciu plochu bez požadovaného súhlasu a dopustí sa
riskantného napádania alebo zmarí sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu zakázanou
hrou alebo zakázanou hrou rukou a podobne.

4. Napomínania za nešportové správanie
Existujú rôzne okolnosti, keď hráč musí byť napomenutý za nešportové
správanie vrátane prípadov ak:
- sa pokúša oklamať rozhodcu tak, že predstiera zranenie alebo priestupok
spáchaný hráčom súpera, takzvané simulovanie;
- si vymení miesto s brankárom počas neprerušenej hry bez súhlasu rozhodcu;
- sa dopustí jedného z priestupkov riskantným spôsobom, za ktorý sa nariaďuje
priamy voľný kop;
- hrá s loptou rukou zakázaným spôsobom, čím zmarí sľubne sa rozvíjajúcu
útočnú akciu;
- sa dopustí priestupku, ktorým zmarí sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu
súpera okrem prípadu, keď rozhodca nariadi pokutový kop za priestupok, pri
ktorom sa hráč pokúšal hrať s loptou;
- zmarí jasnú gólovú príležitosť priestupkom, pri ktorom sa pokúša hrať
s loptou a rozhodca nariadi za tento priestupok pokutový kop;
- sa pokúsi dosiahnuť gól úmyselnou hrou rukou bez ohľadu na to, či pokus
bol alebo nebol úspešný, alebo sa neúspešne pokúsi zabrániť dosiahnutiu
gólu;
- si urobí na hracej ploche nepovolené označenia, značky;
- zahrá s loptou v čase, keď opúšťa hraciu plochu so súhlasom rozhodcu;
- sa správa spôsobom, ktorým znevažuje rešpekt voči hre;
- používa úmyselný trik v snahe obísť Pravidlá tým, že prihrá loptu vrátane
voľného kopu vlastnému brankárovi hlavou, hruďou, kolenom a podobne,
pričom nie je rozhodujúce, či sa brankár dotkne lopty rukami alebo nie;
- slovne ruší súpera počas hry alebo pri jej nadväzovaní;
- každé simulovanie kdekoľvek na hracej ploche, ktoré má oklamať rozhodcu.
5. Oslava dosiahnutia gólu
Hráčom je dovolené oslavovať dosiahnutý gól, avšak táto oslava nesmie byť
vykonaná nadmerným spôsobom. Oslavné choreografie nie sú podporované a nesmú
spôsobovať nadmerné premeškanie hracieho času.
Opustenie hracej plochy pri oslave gólu nie je priestupkom, za ktorý by mal byť
hráč napomenutý, pokiaľ sa vráti späť na hraciu plochu čo najskôr.
Hráč musí byť napomenutý, ak:
a. vylezie na ohradenie hracej plochy, alebo sa priblíži k divákom spôsobom,
ktorý môže spôsobiť bezpečnostné alebo ochranné problémy;
b. gestikuluje alebo koná provokačným, posmešným alebo poburujúcim
spôsobom;
c. si zakryje hlavu alebo tvár maskou alebo iným podobným predmetom;
d. si vyzlečie dres alebo si ním zakryje hlavu.

6. Zdržiavanie znovu nadviazania na hru
Rozhodca musí napomenúť hráčov, ktorí zdržiavajú znovu nadviazanie na hru,
napríklad tým spôsobom, ak hráč:
a. pri vhadzovaní naznačí úmysel vhodiť loptu do hry a potom ju náhle
prenechá spoluhráčovi;
b. zdržiava odchod z hracej plochy pri jeho striedaní náhradníkom;
c. nadmerným spôsobom zdržiava nadviazanie na hru;
d. po prerušení hry úmyselne odkopne alebo odhodí loptu, alebo úmyselným
dotýkaním sa lopty má snahu vyprovokovať konfrontáciu so súperom;
e. úmyselne vykoná kop z nesprávneho miesta s tým zámerom, aby ho rozhodca
nariadil opakovať.
7. Vylúčenie
Ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov, musí ho rozhodca
vylúčiť tým, že mu ukáže červenú kartu:
1. hrá surovo;
2. chová sa hrubo nešportovo;
3. pohryzie alebo opľuje kohokoľvek;
4. zabráni súperovmu družstva dosiahnuť gól alebo zabráni gólu tým, že
úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom
území);
5. zabráni súperovi zjavnú možnosť dosiahnuť gól tým, že súpera útočiaceho na
bránku zastaví priestupkom, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop
prípadne pokutový kop;
6. použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky alebo gestá;
7. počas zápasu je druhýkrát potrestaný napomenutím;
8. vstúpi do operačnej miestnosti VAR systému.
V prípade, že by vylúčením hráčov došlo k zníženiu počtu hráčov jedného
družstva na ihrisku pod 4, musí rozhodca namiesto zníženia počtu hráčov v poli
predĺžiť čas, v ktorom bude potrestané družstvo hrať v zníženom počte. Čas 5 minút
v zníženom počte sa vždy pripočítava k času hráčovi, ktorý bol predposledným
vylúčeným.
8. Zmarenie dosiahnutia gólu alebo jasnej gólovej príležitosti
Ak hráč zabráni dosiahnutiu gólu súperovho družstva alebo zmarí jeho jasnú
gólovú príležitosť úmyselnou hrou rukou, hráč je vylúčený z hry bez ohľadu
na miesto, kde došlo k priestupku.
Ak sa hráč dopustí v jeho vlastnom pokutovom území voči súperovi priestupku,
ktorým zmarí jasnú gólovú príležitosť súpera a rozhodca nariadi pokutový kop,
vinník bude napomenutý, ak sa pri priestupku pokúšal hrať s loptou. Vo všetkých
ďalších prípadoch, ako napríklad držanie, ťahanie, sotenie, ak sa vinník nepokúša hrať
s loptou alebo nemá možnosť hrať s loptou, musí byť vylúčený z hry.

Ak hráč, vylúčený hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu
plochu bez požadovaného súhlasu rozhodcu a ovplyvní hru alebo súpera a zmarí tým
súperovi dosiahnutie gólu alebo jeho jasnú gólovú príležitosť, tak sa dopúšťa
priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry.
Pri rozhodovaní o priestupku musia byť brané do úvahy nasledovné okolnosti
- vzdialenosť miesta priestupku od bránky;
- smer útočnej akcie;
- možnosť držania lopty alebo získania kontroly nad ňou;
- postavenie a počet brániacich hráčov.
9. Surová hra
Hráč, ktorý v súboji o loptu alebo pri napádaní ohrozuje bezpečnosť súpera alebo
používa nadmernú silu, prípadne brutalitu, musí byť potrestaný za surovú hru.
Každý hráč, ktorý v súboji o loptu napáda súpera tým spôsobom, že na neho
skočí jednou alebo obomi nohami spredu, zboku alebo zozadu, a vykoná to
nadmernou silou alebo tým ohrozuje bezpečnosť súpera, dopúšťa sa surovej hry.
10.

Sklz
Sklz je vo všeobecnosti zakázaný. Pokiaľ však neprichádza ku kontaktu s hráčom
alebo protihráč nie je ohrozený, tak sklz je povolený. Pri aplikácii tohto pravidla môžu
nastať tieto situácie:
a. Sklz, po ktorom nasleduje akýkoľvek kontakt s hráčom súpera je zakázaný.
Na hru sa nadväzuje priamym voľným kopom, resp. pokutovým kopom
a prislúchajúcim disciplinárnym opatrením.
b. Sklz, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre hráča súpera alebo mu bráni hrať
s loptou alebo pokračovať v behu (smer dopredu a vzdialenosť menej ako 1 m
súpera) je zakázaný. Na hru sa nadväzuje nepriamym voľným kopom
a prislúchajúcim disciplinárnym opatrením.
c. Sklz, ktorým hráč zahrá s loptou bez akékoľvek kontaktu a nepredstavuje
svojím konaním nebezpečenstvo pre hráča súpera alebo mu nebráni hrať
s loptou, prípadne pokračovať v behu je povolený. Hra pokračuje bez
intervencie rozhodcu.
11.

Hrubé nešportové správanie
Hráč sa dopúšťa hrubého nešportového správania, ak používa alebo sa pokúša
použiť nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu, prípadne
voči spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, rozhodcovi, divákovi alebo
ktorejkoľvek inej osobe, bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo ku kontaktu.
Ak hráč mimo súboja o loptu úmyselne udrie súpera alebo ktorúkoľvek inú
osobu do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom, dopúšťa sa hrubého nešportového
správania, pokiaľ nie je použitá sila zanedbateľná.
12.

Priestupky hodením predmetu alebo lopty

Vo všetkých prípadoch rozhodca vykoná primeranú disciplinárnu akciu. Ak bol
priestupok vykonaný:
a. riskantným spôsobom, musí vinníka napomenúť za nešportové správanie;
b. nadmernou silou, musí vinníka vylúčiť z hry za hrubé nešportové správanie.
13.

Nadviazanie na hru po zakázanej hre a nešportovom správaní
Ak je lopta v čase priestupku mimo hry, v hre sa pokračuje spôsobom
vyplývajúcim z pôvodného prerušenia hry.
Ak je lopta v čase priestupku v hre a hráč sa dopustí priestupku na hracej ploche
voči:
a. súperovi, nadväzuje sa na hru nepriamym voľným kopom, priamym voľným
kopom alebo pokutovým kopom;
b. spoluhráčovi, náhradníkovi, vystriedanému hráčovi, vylúčenému hráčovi,
rozhodcovi alebo členovi realizačného tímu, na hru sa nadväzuje priamym
voľným kopom alebo pokutovým kopom;
c. ktorejkoľvek inej osobe, na hru sa nadväzuje rozhodcovskou loptou.
Ak je lopta v hre a
a. hráč sa dopustí priestupku voči hráčovi, náhradníkovi, vystriedanému
hráčovi alebo členovi jeho realizačného tímu mimo hracej plochy, alebo
b. náhradník, vystriedaný hráč, vylúčený hráč, alebo člen realizačného tímu sa
dopustí priestupku, prípadne ovplyvní hráča súpera alebo rozhodcu mimo
hracej plochy,
v týchto prípadoch je hra nadviazaná voľným kopom z čiary ohraničujúcej
hraciu plochu a to najbližšie k miestu, kde došlo k priestupku, prípadne
ovplyvneniu.
Ak je priestupok, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop, spáchaný
za bránkovou čiarou mimo hracej plochy, ale vo vnútri pokutového územia vinníka,
je nariadený pokutový kop.
Ak hráč vykoná kontakt s loptou objektom, ktorý drží v ruke (kopačka, chránič
holenných kostí a podobne), na hru bude nadviazané priamym voľným kopom (alebo
pokutovým kopom).
Ak hráč stojaci na hracej ploche alebo mimo nej hodí predmet, vrátane lopty
do hráča súpera, náhradníka, vystriedaného hráča, vylúčeného hráča, člena
realizačného tímu, rozhodcu alebo do lopty, hra bude nadviazaná priamym voľným
kopom z miesta, kde predmet zasiahol alebo mohol zasiahnuť osobu alebo loptu. Ak
je toto miesto mimo hracej plochy, bude nariadený voľný kop z čiary ohraničujúcej
hraciu plochu, ktorá je najbližšie k tomu miestu. Pokutový kop bude nariadený, ak
k priestupku dôjde v pokutovom území vinníka.
Ak náhradník, vystriedaný hráč, vylúčený hráč, hráč dočasne sa zdržujúci mimo
hracej plochy alebo člen realizačného tímu hodí alebo kopne predmet do hracej plochy
a je tým ovplyvnená hra, súper alebo rozhodca, hra bude nadviazaná priamym

voľným kopom alebo pokutovým kopom z miesta, kde predmet ovplyvnil hru, alebo
zasiahol, prípadne by mohol zasiahnuť súpera, rozhodcu alebo loptu.
Výklad k pravidlu 12:
1. Všeobecné ustanovenia
Pravidlo XII ustanovuje zásady boja o loptu a zásady rokovania a správanie
hráčov. Boj o loptu smie byť tvrdý, ale musí byť čistý, bez zákerností a hráči musia
rešpektovať súpera. Akékoľvek konanie hráčov má byť za všetkých okolností slušné
a korektné. Úsilie hráčov o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku nemá byť v rozpore
so zásadami športovej etiky. Každý hráč je povinný dbať o bezpečnosť svoju vlastnú
a aj o bezpečnosť ostatných hráčov.
Pravidlá malého futbalu dávajú rozhodcovi právomoc na udeľovanie trestov;
podľa povahy priestupku rozhodca udeľuje tresty herné a tresty osobné. Herné tresty
sú priame voľné kopy, nepriame voľné kopy a pokutový kop; osobné tresty sú
napomenutia a vylúčenia.
Právomoc rozhodcu udeľovať osobné tresty začína vstupom rozhodcu na hraciu
plochu k začiatku stretnutia a trvá až do ukončenia stretnutia; trvá teda aj v dobe
všetkých prerušení hry i v dobe všetkých prestávok.
Ak sa dopustí akéhokoľvek priestupku na hracej ploche cudzia osoba v čase, keď
je lopta v hre, rozhodca preruší hru. Zaistí, aby uvedená osoba opustila hraciu plochu.
Na hru potom nadviaže rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa nachádzala lopta v
momente prerušenia hry.
2. Priestupky trestané priamym voľným kopom
Ak rozhodca preruší hru, aby nariadil voľný alebo pokutový kop, rozhoduje sa
podľa toho, kde na hracej ploche k priestupku došlo:
a. Ak k priestupku došlo po fyzickom kontakte so súperom alebo pri pokuse o
tento fyzický kontakt a to i nepriamo, napríklad hodením nejakého predmetu,
pľuvnutím a podobne, považuje rozhodca za miesto priestupku to miesto na
hracej ploche, kde došlo alebo mohlo dôjsť k fyzickému kontaktu. Napríklad,
ak kopne hráč, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území súpera,
nachádzajúceho sa mimo pokutového územia, nariadi rozhodca proti jeho
družstvu priamy voľný kop, pretože napadnutý hráč sa nachádzal mimo
pokutového územia.
b. Ak hráč zahrá loptu úmyselne rukou, je miestom priestupku to miesto
na hracej ploche, kde došlo ku kontaktu ruky s loptou. Napríklad, ak hráč
alebo brankár, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území, úmyselne zahrá
s loptou rukou mimo vlastného pokutového územia, rozhodca nariadi priamy
voľný kop z príslušného miesta mimo pokutového územia.
c. Priestupky, ku ktorým došlo priamo na niektorej z čiar ohraničujúcich
pokutové územie, sa považujú za priestupky vo vnútri pokutového územia.

d. Za zakázanú hru rukou je hráč napomínaný, len ak týmto spôsobom zmarí
súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu, alebo sa pokúša takto
nešportovo dosiahnuť gól, aj keď by bol tento pokus neúspešný, alebo sa
neúspešne pokúsi zabrániť dosiahnutiu gólu.
3. Hra rukou
Za zakázaný spôsob hry sa považuje, ak hráč, okrem brankára vo vlastnom
pokutovom území, podľa názoru rozhodcu zahrá úmyselne loptu rukou alebo sa
rukou dotkne lopty. Za „ruku“ sa pritom považuje paža od ramena až k prstom.
Za priestupok sa rovnako považuje zahranie lopty rukou z nedbanlivosti,
neopatrnosti alebo nedostatočnej predvídavosti následkov boja o loptu. Všeobecne
platnou zásadou je, že hráč hrá rukou úmyselne, ak ide takzvane „ruka k lopte“.
Pri posudzovaní úmyselnej hry rukou, musí rozhodca brať do úvahy aj tieto
okolnosti, či
- išlo o pohyb ruky k lopte alebo pohyb lopty k ruke;
- ruka hráča bola alebo nebola v prirodzenej polohe zodpovedajúcej pohybu
hráča;
- sa hráč snaží predísť tomu, aby sa lopta dotkla jeho ruky;
- hráč mal možnosť predísť kontaktu lopty s rukou;
- hráč nepoužil ruky alebo paže k úmyselnému zahratiu loptou.
Za úmyselnú hru rukou rozhodca nebude považovať napríklad tieto situácie:
- lopta je nastrelená na ruku, ktorú má hráč pri tele;
- hráč po súboji o loptu spadne na loptu alebo sa po páde neúmyselne dotkne
lopty rukou;
- hráč sa po páde na zem snaží vstať, pritom sa rukou oprie o zem a lopta sa
zastaví o jeho ruku;
- hráč si inštinktívne a reflexívnym pohybom chráni niektorú chúlostivú časť
tela, napríklad tvár, genitálie, hrudník a podobne, pred prudko vystrelenou
loptou;
- pri odkope si hráč nastrelí vlastnú ruku bez úmyslu hrať s loptou rukou.
Za zakázanú hru rukou je hráč napomínaný, ak:
- týmto spôsobom zmarí súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu, vrátane
priamej strely na bránku, alebo
- sa týmto spôsobom pokúša nešportovo dosiahnuť gól, pričom toto platí aj
vtedy, ak bol tento pokus neúspešný, alebo
- sa neúspešne pokúsi zabrániť dosiahnutiu gólu.

PRAVIDLO 13: VOĽNÉ KOPY
1. Typy voľných kopov
Voľné kopy sa delia na priame voľné kopy a nepriame voľné kopy. Pri zahrávaní
každého voľného kopu musí lopta ležať v pokoji na zemi a po zahraní kopu nesmie
hráč, ktorý kop vykonal, hrať loptou druhýkrát, pokiaľ sa lopty nedotkne iný hráč.
A. Priamy voľný kop
Ak sa priamo po zahraní priameho voľného kopu lopta dostane do súperovej
bránky, gól platí. Ak sa priamo po zahraní priameho voľného kopu loptu dostane
do vlastnej bránky, rozhodca nariadi v prospech súpera kop z rohu.
B. Nepriamy voľný kop
Signalizácia rozhodcu
Nariadenie nepriameho voľného kopu signalizuje rozhodca rukou
zdvihnutou nad hlavu. Drží ju zdvihnutú až do vykonania kopu a potom tak
dlho, kým sa niektorý iný hráč lopty nedotkne, alebo kým nie je lopta z hry.
Nepriamy voľný kop sa musí opakovať, ak rozhodca nesignalizoval, že
voľný kop je nepriamy a priamo z neho bol dosiahnutý gól.
Ak je gól dosiahnutý priamo
Gól z nepriameho voľného kopu môže platiť len v prípade, že predtým,
než lopta prejde do bránky, sa jej dotkne iný hráč ako ten, ktorý nepriamy voľný
kop vykonal.
Ak sa priamo po zahraní nepriameho voľného kopu lopta dostane
do súperovej bránky, rozhodca nariadi v prospech súpera kop od bránky. Ak sa
priamo po zahraní nepriameho voľného kopu loptu dostane do vlastnej
bránky, rozhodca nariadi v prospech súpera kop z rohu.
2. Procedúra vykonania voľných kopov
Všetky voľné kopy sa musia zahrávať z miesta priestupku, s výnimkou
- nepriameho voľného kopu útočiaceho družstva, keď sa priestupok súpera stal
vo vnútri jeho bránkového územia. Vtedy sa zahráva z čiary bránkového
územia rovnobežnej s bránkovou čiarou, najbližšie k miestu priestupku
- voľných kopov z vlastného bránkového územia. Tie môže vykonať brániace
družstvo z ľubovoľného miesta vo vnútri tohto územia
- voľných kopov, nariadených za priestupky, ktoré súvisia so vstupom hráča
na hraciu plochu, či znovu vstúpením na hraciu plochu alebo opustením
hracej plochy bez súhlasu rozhodcu. Tie sa vykonajú z miesta, kde bola lopta
v momente prerušenia hry. Ak však hráč opustí hraciu plochu ako súčasť hry
a dopustí sa priestupku voči inému hráčovi, hra je znovu nadviazaná
priamym voľným kopom z čiary ohraničujúcej hraciu plochu a to najbližšie k
miestu, kde došlo k priestupku. Ak ide o priestupok, za ktorý sa nariaďuje

priamy voľný kop, ale stane sa v pokutovom území vinníka, rozhodca nariadi
pokutový kop
- prípadov, keď Pravidlá malého futbalu(Pravidlo III alebo XII) stanovujú inak.
3. Lopta
- musí stáť v pokoji a hráč zahrávajúci voľný kop sa môže znova dotknúť lopty,
až keď s ňou zahral iný hráč
- je v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe. Výnimkou je prípad, keď
brániace družstvo zahráva voľný kop z vlastného pokutového územia. Vtedy
je lopta v hre, keď priamo opustí pokutové územie do hracej plochy.
Dovtedy, kým lopta nie je v hre, všetci hráči súpera musia
- stáť vo vzdialenosti najmenej 5 m od lopty, okrem situácie, keď sa nachádzajú
na vlastnej bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami
- zostať mimo pokutového územia v prípade, ak voľný kop zahráva brániace
družstvo z vlastného pokutového územia.
Voľný kop sa môže zahrať aj zdvihnutím lopty nohou alebo obomi nohami
naraz.
Používať klamlivý pohyb pri zahrávaní voľného kopu so zámerom zmiasť
súpera sa považuje za súčasť futbalu a tento spôsob jeho vykonania sa považuje za
dovolený.
Ak hráč správne vykoná voľný kop tak, že úmyselne kopne loptu do súpera
so zámerom následne znovu hrať s loptou a nevykoná to neopatrným alebo
riskantným spôsobom alebo nadmernou silou, rozhodca nechá pokračovať v hre.
4. Trestné ustanovenia
Ak je pri zahrávaní voľného kopu súper bližšie k lopte ako je predpísaná
vzdialenosť, voľný kop sa opakuje, pokiaľ nie je aplikovaná výhoda v hre. Ak hráč,
vykonávajúci voľný kop ho zahráva rýchlo a súper, ktorý je v kratšej vzdialenosti od
lopty ako 5 m ju zachytí, rozhodca nechá pokračovať v hre. Ak súper úmyselne bráni
rýchlemu zahraniu voľného kopu, musí byť napomenutý za zdržiavanie hry.
Keď je voľný kop zahrávaný brániacim družstvom z vlastného pokutového
územia rýchlo a niektorý z hráčov súperovho družstva je ešte vo vnútri pokutového
územia, lebo nemal čas ho opustiť, rozhodca nechá pokračovať v hre. Ak hráč súpera,
ktorý sa nachádza vo vnútri pokutového územia v čase, keď je voľný kop vykonávaný
alebo tento hráč vstúpi do pokutového územia predtým, ako je lopta v hre a dotkne
sa lopty alebo napáda súpera v súboji o loptu predtým, ako sa lopty dotkne iný hráč,
v takýchto prípadoch sa musí voľný kop opakovať.
Ak brániace družstvo nezahrá voľný kop z vlastného pokutového územia tak, že
lopta opustí pokutové územie priamo do hracej plochy, voľný kop sa opakuje.

Ak je po zahraní voľného kopu lopta v hre a hráč, ktorý ho zahrával sa dotkne
znovu lopty skôr ako ňou zahral iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop. Ak
sa tento hráč dotkne lopty úmyselne rukou, rozhodca nariadi:
a. priamy voľný kop, alebo
b. ak sa tak stane v jeho vlastnom pokutovom území, rozhodca nariadi pokutový
kop, s výnimkou prípadu, keď takto vo vlastnom pokutovom území zahrá rukou
brankár. Vtedy rozhodca nariadi nepriamy voľný kop.
Výklad k pravidlu 13:
Lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe.
Voľný kop možno tiež zahrať podkopnutím lopty jednou nohou alebo obidvomi
nohami súčasne, zdvihnutím lopty nohou alebo obidvomi nohami súčasne.
Naznačenie zahrania lopty s úmyslom oklamať súpera možno považovať za súčasť
hry. Ak je však vykonané spôsobom, ktorý rozhodca považuje za nešportový, musí
hráča napomenúť.
Rozhodca musí nechať opakovať nepriamy voľný kop, z ktorého bol dosiahnutý
priamo gól a on chybne predtým nesignalizoval zdvihnutou rukou, že ide o nepriamy
voľný kop. Chyba rozhodcu neruší pôvodný priestupok, za ktorý bol nepriamy voľný
kop nariadený.
Voľné kopy sa nariaďujú za porušenie pravidiel, ku ktorým došlo na hracej
ploche v dobe, keď lopta bola v hre. Ak rozhodca usúdi, že nariadením voľného kopu
by vznikla výhoda pre previnené družstvo, poskytne družstvu, ktoré sa neprevinilo,
výhodu v hre.
Pri zahrávaní voľného kopu sa hráči zúčastnení na hre nesmú bez súhlasu
rozhodcu zdržovať mimo hraciu plochu s výnimkou tých, ktorí hraciu plochu opustili
podľa ustanovenia pravidla 3.
Voľné kopy sa majú zahrávať bez zbytočného zdržiavania. Na zahrávanie
voľného kopu rozhodca obvykle dáva znamenie; väčšinou píšťalkou, môže však tak
urobiť aj slovom alebo pokynom ruky. V každom prípade však zahrávanie voľného
kopu musí mať pod kontrolou.
Po nariadení voľného kopu musia hráči družstva, proti ktorému je voľný kop
nariadený, z vlastnej iniciatívy a bez zbytočného otáľania zaujať predpísanú
vzdialenosť. Hráča, ktorý toto ustanovenie úmyselne nedodrží a zdržiava tak
zahrávanie voľného kopu napr. tým, že sa postaví pred loptu, aby súper nemohol
loptu rozohrať, rozhodca ho napomenie. Ak sa previní týmto spôsobom niekoľko
hráčov, napomenie rozhodca toho hráča, ktorý bol najbližšie k miestu, z ktorého sa
voľný kop zahrával. Ak nezaujme dostatočne rýchlo predpísanú vzdialenosť celý múr
brániacich hráčov, napomenie rozhodca toho hráča, ktorý ho organizoval. Rozhodca
však môže napomenúť aj hráča útočiaceho družstva, ktorý súperovi bráni stavať múr.
Ak lopta leží v pokoji a na správnom mieste, môže rozhodca tolerovať, ak
družstvo z taktických dôvodov zahrá voľný kop skôr, než hráči súperovho družstva
zaujali predpísanú vzdialenosť od lopty; pritom však musí dbať, aby družstvo
zahrávajúce voľný kop, nezahralo voľný kop bez jeho vedomia. Ak je voľný kop takto

zahraný a lopty sa bezprostredne po jeho rozohraní zmocní hráč súperovho družstva,
ktorý predtým nedodržal predpísanú vzdialenosť, nechá rozhodca pokračovať v hre.
Ak sa zahráva voľný kop a niektorý z hráčov brániacej strany skráti predpísanú
vzdialenosť skôr, ako je lopta v hre, napomenie rozhodca previnilého hráča a nechá
voľný kop opakovať. Ak sa previní týmto spôsobom viac hráčov, napomenie rozhodca
toho hráča, ktorý skrátil vzdialenosť najviac; rovnako postupuje rozhodca v prípade,
že sa proti lopte vysunie celý múr brániacich hráčov. Rozhodca pritom môže
družstvu, ktoré zahráva voľný kop, poskytnúť výhodu v hre - v tom prípade voľný
kop opakovať nenechá a previnilého hráča napomenie pri najbližšom prerušení hry.
Ak hráč zahrá voľný kop napriek tomu, že ho rozhodca vyzval, aby počkal
na jeho znamenie na zahranie kopu, preruší rozhodca hru, napomenie previnilého
hráča za nešportové správanie a nechá voľný kop opakovať. Rovnako bude
postupovať aj v prípade, že sa hráč pred zahraním kopu zachová nešportovo. Ak
rozhodca nestačí po predčasnom zahraní voľného kopu prerušiť hru a bol dosiahnutý
gól, rozhodca ho neuzná, previnilého hráča napomenie a voľný kop nechá opakovať.
Ak lopta opustí hraciu plochu, rozhodca previnilého hráča napomenie a hra pokračuje
zodpovedajúcim spôsobom. Ak brankár loptu vyrazí na roh, rozhodca previnilého
hráča napomenie a hra pokračuje kopom z rohu. Ďalej v prípade, že brankár loptu
chytí, rozhodca hru neprerušuje a previnilého hráča napomenie pri najbližšom
prerušení hry.
Ak hráč požiada rozhodcu, aby pred zahraním voľného kopu zabezpečil
dodržanie predpísanej vzdialenosti brániacich hráčov od lopty a potom voľný kop
zahrá skôr, než dá rozhodca pokyn na jeho zahranie, chová sa nešportovo; rozhodca
hru preruší (ak neposkytne výhodu), hráča napomenie a voľný kop nechá opakovať,
to aj v prípade, že padol gól. Ak poskytne rozhodca výhodu, napomenie rozhodca
previnilého hráča pri najbližšom prerušení hry.
Pri zahrávaní voľných kopov môžu pravidlo porušiť ako hráči brániaceho, tak
hráči útočiaceho družstva. Ak pravidlo porušia súčasne hráči oboch strán, rozhodca
previnilého hráča napomenie a nechá voľný kop opakovať.
Pokutový kop nariadi rozhodca proti družstvu, ktorého hráč sa v čase, keď je
lopta v hre, dopustí vo vlastnom pokutovom území niektorého z desiatich
priestupkov, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop. Priamo z pokutového kopu
môže byť dosiahnutý gól. Rozhodca predĺži dobu hry, aby mohol byť zahraný
pokutový kop nariadený pred ukončením prvého alebo druhého polčasu, alebo pred
ukončením niektorej z polovíc predĺženia.

PRAVIDLO 14: POKUTOVÝ KOP
Rozhodca nariadi pokutový kop, ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý sa
nariaďuje priamy voľný kop vo vlastnom pokutovom území alebo mimo pokutového
územia, ak je tento priestupok vykonaný ako súčasť hry tak, ako je popísané v Pravidle
12 a 13.
Z pokutového kopu môže byť priamo dosiahnutý gól.
1. Umiestnenie lopty a postavenie hráčov
Lopta musí byť umiestnená na značke pokutového kopu, ktorý je 7,5 m od
bránkovej čiary.
Hráč zahrávajúci pokutový kop musí byť jasne a zreteľne určený.
Brankár brániaceho družstva musí byť obrátený tvárou k hráčovi zahrávajúcemu
pokutový kop a musí zostať na vlastnej bránkovej čiare medzi bránkovými tyčami,
kým kop nie je zahraný. Ostatní hráči okrem hráča zahrávajúceho pokutový kop
musia byť:
- na hracej ploche,
- mimo pokutového územia,
- za pokutovou značkou smerom k stredu ihriska,
- najmenej 5 m od pokutovej značky.
Rozhodca dá znamenie na zahranie pokutového kopu, ale nie skôr, než hráči
zaujmú postavenie predpísané pravidlom a rozhodne, kedy bola exekúcia
pokutového kopu ukončená.
2. Zahrávanie pokutového kopu
Hráč zahrávajúci pokutový kop musí do lopty kopnúť a nesmie hrať loptou po
druhý raz skôr, než sa jej dotkne iný hráč.
Lopta je v hre, keď sa po zahraní kopu pohne smerom dopredu. Zahrať loptu
takzvanou „pätičkou“ je povolené, ak je lopta zahraná dopredu.
Akcia pokutového kopu je ukončená, keď lopta už nie je v pohybe, opustí hraciu
plochu alebo rozhodca preruší hru pre akýkoľvek priestupok.
Na riadne vykonanie pokutového kopu sa využíva aj nadstavený hrací čas
na konci každého polčasu alebo predĺženia. Rozhodca nadstaví hrací čas na konci
každého polčasu, ak bol pokutový kop nariadený v normálnom hracom čase a ten
uplynul skôr, ako mohol byť pokutový kop vykonaný.
Akcia vykonávania pokutového kopu v nadstavenom hracom čase je skončená,
ak sa lopta zastaví, je mimo hry, alebo s ňou zahrá ktorýkoľvek iný hráč, vrátane
vykonávateľa pokutového kopu, alebo brankára brániaceho družstva. Toto platí aj v
prípade, ak rozhodca preruší hru pre priestupok vykonávateľa pokutového kopu
alebo jeho spoluhráčov. Ak sa dopustí priestupku ktorýkoľvek hráč brániaceho
družstva, vrátane brankára, a nie je dosiahnutý gól, pokutový kop sa opakuje.

3. Trestné ustanovenia
Ak rozhodca dá signál na zahranie pokutového kopu, musí byť vykonaný.
Nižšie sú uvedené postupy a rozhodnutia rozhodcu, ak sa predtým, ako je lopta v hre,
stane niektorá z nasledovných situácií:
a. hráč vykonávajúci pokutový kop alebo jeho spoluhráč sa dopustia priestupku
a
- bol dosiahnutý gól, pokutový kop sa opakuje;
- nebol dosiahnutý gól, rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop.
b. dôjde k priestupkom, za ktoré bude hra prerušená a bude na ňu nadviazané
nepriamym voľným kopom bez ohľadu na to, či bol alebo nebol dosiahnutý
gól. Ak
- je pokutový kop vykonaný dozadu;
- pokutový kop vykoná spoluhráč hráča, ktorý bol jasne identifikovaný ako
vykonávateľ pokutového kopu. Rozhodca napomenie hráča, ktorý
pokutový kop vykonal;
- hráč uskutoční klamlivý pohyb potom, keď už ukončil rozbeh na zahranie
lopty. Rozhodca napomenie vykonávateľa pokutového kopu. Klamlivý
pohyb počas rozbehu na loptu je dovolený.
c. brankár alebo jeho spoluhráč sa dopustí priestupku a
- bol dosiahnutý gól, rozhodca ho uzná;
- gól dosiahnutý nebol, pokutový kop sa opakuje. Ak sa dopustí priestupku
brankár, bude napomenutý.
d. hráči oboch družstiev sa dopustia priestupku
- pokutový kop sa opakuje okrem prípadu, ak sa niektorý hráč dopustí
závažnejšieho priestupku. Napríklad zakázaný klamlivý pohyb potom, čo
už rozbeh na loptu bol dokončený, je závažnejší priestupok ako predčasné
vstúpenie hráčov do pokutového územia alebo pokutového oblúka.
e. brankár a hráč vykonávajúci pokutový kop sa dopustia priestupku
v rovnakom čase
- ak gól nie je dosiahnutý, pokutový kop sa opakuje a obaja hráči budú
napomenutí;
- ak je dosiahnutý gól, rozhodca ho neuzná, hráča vykonávajúceho pokutový
kop napomenie a na hru je nadviazané nepriamym voľným kopom
v prospech súpera.

Ak potom, ako už bol pokutový kop vykonaný:
a. hráč, ktorý ho vykonal, zahral s loptou znovu predtým, ako sa jej dotkol iný
hráč
- rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop, prípadne priamy
voľný kop, ak zahral loptu úmyselne rukou.
b. lopty, ktorá je v pohybe dopredu smerom na bránku, sa dotkne cudzí predmet
alebo objekt
- pokutový kop sa opakuje okrem prípadu, keď lopta smeruje do bránky a
ovplyvnenie nebráni brankárovi alebo brániacemu hráčovi v hraní s ňou.
V tomto prípade, ak lopta prejde do bránky, gól sa uzná, hoci došlo
ku kontaktu s loptou, okrem prípadu, keď lopta prejde do súperovej
bránky.
c. lopta sa odrazí do hracej plochy od brankára, od bránkovej žrde alebo
od bránkového brvna a potom sa jej dotkne cudzí predmet alebo objekt
- rozhodca preruší hru, a nadviaže na ňu rozhodcovskou loptou na mieste,
kde sa jej dotkol cudzí predmet, objekt.
4. Súhrnná tabuľka
výsledok akcie pokutového kopu
bol dosiahnutý gól

nebol dosiahnutý gól

pokutový kop sa opakuje

nepriamy voľný kop

rozhodca gól uzná

pokutový kop sa opakuje

priestupok brankára

rozhodca gól uzná

pokutový kop sa opakuje,
napomenutie brankára

lopta kopnutá dozadu

nepriamy voľný kop

nepriamy voľný kop

nepriamy voľný kop,
napomenutie aktéra
pokutového kopu

nepriamy voľný kop,
napomenutie aktéra
pokutového kopu

nepriamy voľný kop,
napomenutie nesprávneho
hráča
nepriamy voľný kop,
napomenutie vykonávateľa
pokutového kopu

nepriamy voľný kop,
napomenutie nesprávneho
hráča
pokutový kop sa opakuje,
napomenutie vykonávateľa
pokutového kopu a brankára

druh priestupku
predčasný vstup hráča
útočiaceho družstva
predčasný vstup hráča
brániaceho družstva

použitie nedovoleného
klamlivého pohybu potom,
keď už bol rozbeh na loptu
dokončený
pokutový kop zahral
nesprávny hráč (iný ako bol
jasne identifikovaný)
brankár a vykonávateľ
pokutového kopu sa dopustia
priestupku v rovnakom čase

Výklad k pravidlu 14:
1. Všeobecné ustanovenia
Pokutový kop rozhodca nariadi za priestupky uvedené v pravidle 12, ktorých sa
hráči dopustili vo vlastnom pokutovom území v čase, keď lopta bola v hre. Nariadenie
pokutového kopu nevylučuje, aby rozhodca podľa povahy priestupku neudelil
hráčovi, ktorý ho urobil tiež osobný trest.
Pred zahraním pokutového kopu si smie ktorýkoľvek hráč brániaceho družstva
vymeniť miesto s brankárom, ale rozhodca o tom musí byť pred tým oboznámený. Pri
výmene musia byť rešpektované ustanovenia pravidla 3 a pravidla 4.
Pokutový kop môže zahrávať ktorýkoľvek oprávnený hráč družstva, ktorý bude
pokutový kop zahrávať. Rozhodca a aspoň brankár, ktorý bude pokutovému kopu
čeliť, však musí vedieť, ktorý hráč pokutový kop zahrá. Ak pokutový kop začne
zahrávať iný hráč ako ten, ktorý bol určený, zastaví rozhodca zahrávanie pokutového
kopu a hráča napomenie za nešportové správanie.
Ak nariadi rozhodca, aby sa pokutový kop opakoval, nemusí ho zahrávať ten
istý hráč. Opakovaný pokutový kop môže zahrávať ktorýkoľvek z hráčov družstva, v
ktorého prospech bol pokutový kop nariadený, ak je oprávnený zúčastniť sa hry.
Ak praskne lopta priamo po správne vykonanom pokutovom kope, nechá
rozhodca po výmene lopty pokutový kop opakovať (výrazom "priamo" znamená, že
lopta po zahraní kopu praskla skôr, než sa ho dotknúť ktorýkoľvek hráč alebo ako
narazila na žrď či brvno).
Ak klesne pred zahraním pokutového kopu počet hráčov niektorého družstva
definitívne pod štyri, nariadený pokutový kop sa vykoná a následne rozhodca
stretnutie ukončí.
2. Zahrávanie pokutového kopu
Rozhodca musí dbať, aby:
a. nikto z hráčov sa bez súhlasu rozhodcu nezdržiaval mimo hracej plochy
(s výnimkou hráčov, ktorí opustili hraciu plochu podľa ustanovenia pravidla
3); Ak hráč neuposlúchne upozornenie rozhodcu, aby sa na hraciu plochu
vrátil, napomenie ho rozhodca za nešportové správanie;
b. všetci hráči zaujali na hracej ploche postavenie predpísané pravidlom, tzn., že
všetci hráči, s výnimkou hráča zahrávajúceho pokutový kop a brankára
súperovho družstva, musia byť mimo pokutového územia a súčasne pred
loptou;
c. bránka brániaceho družstva nebola opustená. Pred zahraním pokutového
kopu sa brankár musí nachádzať v bránke, byť oboma nohami na bránkovej
čiare a pritom byť otočený čelom k lopte. Na bránkovej čiare sa môže
pohybovať, avšak skôr, než bude lopta v hre, nesmie opustiť bránkovú čiaru
dopredu smerom k lopte;
d. na zahranie pokutového kopu musí rozhodca dať znamenie vždy píšťalkou
potom, čo sa uistí, že sú splnené podmienky. Pokutový kop sa zahráva

kopnutím do lopty voľne a nehybne ležiacej na strede pokutovej značky.
Posunutie lopty mimo pokutovú značku nie je dovolené ani v prípade, že je
značka pokutového kopu v kaluži alebo v blate.
Pokutový kop je správne zahraný, ak sa lopta pohne dopredu, tzn. smerom
k bránkovej čiare brániaceho družstva. Ak zahrá hráč zahrávajúci pokutový kop loptu
dozadu alebo do strany rovnobežne s bránkovou čiarou, nedostala sa lopta do hry a
rozhodca nechá pokutový kop opakovať.
Pokutový kop môže byť zahraný aj tak, že hráč zahrávajúci pokutový kop zahrá
loptu šikmo dopredu, aby sa ho mohol zmocniť jeho spoluhráč. Tento spoluhráč však
smie vkročiť do pokutového územia, až keď je lopta v hre.
Priestupok pred zahraním pokutového kopu sa trestá ak:
- hráč zahrávajúci pokutový kop poruší pravidlo, napr. ak po vykonaní
rozbehu na zahranie pokutového kopu sa zastaví, aby sa brankár predčasne
vrhol do jednej časti bránky, a potom kopne loptu do jej odkrytej časti, alebo
zahrá kop obrátený chrbtom k bránke, alebo sa skloní k lopte, akoby ju chcel
rukou posunúť a pritom znenazdania zahrá kop, alebo použije nejaký
podobný trik na oklamanie súperovho brankára;
- brankár brániaceho družstva poruší pravidlo, ak po signály rozhodcu
na zahranie pokutového kopu, ale skôr, ako je lopta v hre, opustí bránkovú
čiaru smerom k lopte;
- ostatní hráči porušia pravidlá, ak sa po signály rozhodcu na zahranie
pokutového kopu, ale skôr ako je lopta v hre, priblížia k lopte na vzdialenosť
menšiu ako 5 m, alebo vstúpia do pokutového územia
Akcia pokutového kopu sa končí v okamihu, keď:
- sa pohyb lopty zastaví, alebo
- lopta prejde úplne za bránkovú čiaru do bránky, alebo
- lopta opustí úplne bránkovú alebo postrannú čiaru mimo hraciu plochu, alebo
- lopta sa odrazí od bránkovej žrde alebo brvna bránky späť do hracej plochy,
alebo
- brankár chytí loptu alebo ju vyrazí smerom do hracej plochy, alebo
- lopty sa dotkne iný hráč ako brankár, alebo
- lopta praskne nárazom na bránkovú žrď alebo brvno, alebo potom, čo sa jej
dotkol brankár.
Takzvaný klamlivý pohyb hráča zahrávajúceho pokutový kop s cieľom oklamať
súperovho brankára sa považuje za súčasť hry. Takýto klamlivý pohyb sa považuje za
priestupok, ak už hráč ukončil rozbeh na zahranie lopty. Rozhodca hráča napomenie
za nešportové správanie a nadviaže na hru nepriamym voľným kopom v prospech
súpera z miesta priestupku.
Ak rozhodca považuje akciu pokutového kopu za ukončenú a lopta pritom
neopustila hraciu plochu, nechá pokračovať v hre. Ak rozhodca omylom preruší hru
skôr, než skončila akcia pokutového kopu, nechá pokutový kop opakovať.

Ak sa niektorý hráč po správnom zahraní pokutového kopu dopustí priestupku
v zmysle pravidla 12, rozhodca potrestá priestupok hráča príslušným kopom a
prípadne aj osobným trestom; pritom môže poskytnúť výhodu.
Pokutový kop v nadstavenom hracom čase
Ak nariadi rozhodca pokutový kop v normálnom hracom čase na konci prvého
polčasu, alebo na konci stretnutia, alebo pred ukončením niektorej z polovíc
predĺženia a ak skončí hrací čas skôr, než pokutový kop mohol byť zahraný, musí
rozhodca na jeho zahranie hru predĺžiť. Hrací čas predĺži rozhodca o čas, v ktorom sa
bude zahrávať pokutový kop. Až keď je výsledok pokutového kopu zrejmý, rozhodca
polčas, prípadne stretnutie ukončí. Rozhodca na túto situáciu pred zahraním
pokutového kopu upozorní kapitánov oboch družstiev.
Zahranie pokutového kopu, ktorý sa zahráva v predĺžení končí v okamihu, kedy
po správne vykonanom pokutovom kope:
- sa pohyb lopty zastaví, alebo
- lopta prejde úplne za bránkovú čiaru do bránky, alebo
- lopta opustí úplne bránkovú alebo postrannú čiaru mimo hraciu plochu, alebo
- lopta sa odrazí od bránkovej žrde alebo brvna bránky späť do hracej plochy,
alebo
- brankár chytí loptu alebo ju vyrazí smerom do hracej plochy, alebo
- lopty sa dotkne iný hráč ako brankár, alebo
- lopta praskne nárazom na bránkovú žrď alebo brvno, alebo potom, čo sa jej
dotkol brankár.
Akcia pokutového kopu však trvá aj v čase, keď sa lopta rôzne odráža medzi
bránkovými tyčami a brvnom alebo aj keď sa jej medzitým napríklad aj opakovane
dotkne brankár. Skončí až v okamihu, keď lopta definitívne opustí hraciu plochu buď
do bránky alebo mimo nej, poprípade keď je s konečnou platnosťou jasné, že zostane
na hracej ploche. Ustanovenia tu uvedené platia aj pri zahrávaní pokutových kopov
pre určenie víťaza zápasu.
Ak hráč zahrávajúci pokutový kop v predĺžení zahrá loptu šikmo dopredu, aby
sa jej mohol zmocniť jeho spoluhráč, ukončí rozhodca stretnutie (prípadne polčas)
v okamihu, keď sa spoluhráč hráča zahrávajúceho pokutový kop dotkol lopty.

PRAVIDLO 15: VHADZOVANIE
Loptu vhadzuje na hraciu plochu niektorý z hráčov družstva, ktorého hráč sa
lopty nedotkol ako posledný predtým, ako lopta úplne prešla za postrannú čiaru po
zemi alebo vzduchom.
Priamo z vhadzovania nemožno dosiahnuť gól. Ak sa lopta dostane priamo
z vhadzovania
- do súperovej bránky, je nariadený kop od bránky;
- do vlastnej bránky vhadzujúceho, je nariadený kop z rohu.
1. Procedúra vhadzovania
V momente vhodenia lopty musí vhadzujúci hráč
- stáť tvárou do hracej plochy;
- stáť časťou obidvoch chodidiel na postrannej čiare alebo za ňou mimo hracej
plochy;
- vhodiť loptu oboma rukami spoza hlavy a ponad ňu z miesta, kde prešla
za postrannú čiaru mimo hraciu plochu.
Všetci hráči súpera musia byť v momente vhadzovania minimálne 2 metre od
miesta, kde sa vhadzovanie vykonáva.
Lopta je v hre, keď sa dostane úplne na hraciu plochu. Ak sa lopta dotkne zeme
predtým, ako prejde za postrannú čiaru smerom do hracej plochy, vhadzovanie sa
opakuje tým istým družstvom z rovnakého miesta. Ak vhadzovanie nie je vykonané
správnym spôsobom, opakované vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary vykoná
hráč súperovho družstva.
Ak hráč pri správne vykonanom vhadzovaní úmyselne vhodí loptu do súpera s
úmyslom znovu hrať s loptou, rozhodca nechá pokračovať v hre, pokiaľ vhadzovanie
nebolo vykonané neopatrným alebo riskantným spôsobom, prípadne s použitím
nadmernej sily.
Vhadzujúci hráč sa nesmie znova dotknúť lopty, pokiaľ sa jej nedotkol iný hráč.
2. Trestné ustanovenia
Ak vhadzovanie uskutočňuje hráč z poľa a v čase, keď je lopta v hre, sa hráč,
ktorý vykonal vhadzovanie:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselnej hry rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne úmyselne lopty rukou mimo vlastné pokutové územie skôr, než sa
lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
c. dotkne úmyselne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území skôr, než sa
lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi pokutový kop.

Ak vhadzovanie uskutočňuje brankár a v čase, keď je lopta v hre, sa brankár,
ktorý vykonal vhadzovanie:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselnej hry rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne úmyselne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území skôr, než sa
lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
c. dotkne úmyselne lopty rukou mimo vlastné pokutové územie skôr, než sa
lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku.
Ak hráč súperovho družstva nešportovo rozptyľuje hráča zahrávajúceho
vhadzovanie alebo zdržiava vhadzovanie, rozhodca napomenie previnilého hráča
za nešportové správanie. Pri každom inom porušení tohto pravidla zahrá
vhadzovanie hráč súpera.
Výklad k pravidlu
Loptu smie vhodiť do hry ktorýkoľvek hráč družstva, ktorého hráč sa lopty
nedotkol ako posledný, teda i brankár. Lopta musí byť vhodená do hry v mieste, kde
prešla cez postrannú čiaru mimo hraciu plochu. Ak lopta pri vhadzovaní prejde späť
na hraciu plochu v inom mieste, než kde ju predtým opustila, rozhodca hru preruší a
vhadzovanie zahrá hráč súperovho družstva.
Hráč môže pri vhadzovaní stáť na postrannej čiare alebo za touto čiarou mimo
hracej plochy; pri vhadzovaní však nesmie opustiť priestor ihriska a nesmie vkročiť
do hracej plochy. Rozhodca musí mať na zreteli, že čím viac je hráč pri vhadzovaní
vzdialený od postrannej čiary, tým je pravdepodobnejšie, že lopta neprejde na hraciu
plochu v mieste, kde ju opustil. Vhadzovanie možno zahrávať aj s rozbehom, ale v
okamihu, keď lopta opúšťa ruky hráča, musia byť splnené uvedené podmienky.
K vhadzovaniu lopty rozhodca spravidla nedáva znamenie píšťalkou, dbá však,
aby vhadzovanie bolo vykonané čo najskôr. Ak zdržuje vhadzujúci hráč úmyselne
vhadzovanie, rozhodca ho napomenie za zdržiavanie hry; tak isto môže rozhodca
napomenúť hráča v prípade, že hráč, ktorý sa chystá vhodiť loptu do hry, ju v
poslednom okamihu odovzdá inému spoluhráčovi, ak tým podľa názoru rozhodcu
úmyselne zdržuje hru.
Ak vypadne pri vhadzovaní hráčovi lopta z rúk na zem, bez toho aby sa pritom
dostala na hraciu plochu, zahrá vhadzovanie znovu rovnaké družstvo.

Vhadzovanie je vykonané správne, ak lopta prejde vzduchom späť na hraciu
plochu v mieste, kde ju predtým opustila, a ak hráč vhodí loptu správnym spôsobom.
Za správny spôsob vhodenia lopty sa považuje, ak vhadzujúci hráč:
a. vhodí loptu oboma rukami zozadu cez hlavu a
b. je pritom čelom a aspoň časťou tela obrátený k hracej ploche a
c. stojí pritom oboma nohami na zemi.
Za nesprávny spôsob vhodenia sa považuje najmä, ak vhodí hráč loptu len
jednou rukou.
Pravidlo stanovuje, že hráči súperovho družstva musia byť od miesta
vhadzovania vzdialení aspoň 2 m. Pritom musia pokojne stáť a vhadzujúceho hráča
nesmú pri vhadzovaní rušiť, inak ich rozhodca napomenie za nešportové správanie.
Vhadzujúci hráč smie pri vhadzovaní z taktických dôvodov hodiť loptu
na súpera alebo na spoluhráčov, aby po odrazení lopty mohol sám hrať. Ak hodí
vhadzujúci hráč loptou úmyselne prudko do:
- hráča súperovho družstva, preruší rozhodca hru, previnilého hráča vylúči
za hrubé nešportové správanie a v prospech súperovho družstva nariadi
priamy voľný kop za udretie súpera z miesta, kde sa trafený súper nachádzal;
- spoluhráča, preruší rozhodca hru, previnilého hráča vylúči za hrubé
nešportové správanie a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy
voľný kop z toho miesta na postrannej čiare, kde mala byť lopta správne
vhodená do hry.
Ak sa lopta po správne vykonanom vhodení odrazí od rozhodcu stojaceho
na hracej ploche alebo sa odrazí od zeme a potom po zemi či vo vzduchu prejde cez
postrannú alebo cez bránkovú čiaru mimo hraciu plochu, pokračuje hru príslušným
spôsobom hráč súperovho družstva.

PRAVIDLO 16: KOP OD BRÁNKY
Rozhodca nariadi kop od bránky, ak lopta prejde úplne za bránkovú čiaru po
zemi alebo vo vzduchu, a posledným hráčom, ktorý sa lopty dotkol, bol hráč
útočiaceho družstva, a pritom nebol dosiahnutý gól.
Z kopu od bránky môže byť dosiahnutý gól iba do súperovej bránky. Ak lopta z
vykonaného kopu od bránky opustí pokutové územie a následne priamo prejde do
bránky družstva, ktorého hráč vykonal kop od bránky, rozhodca nariadi kop z rohu.
1. Procedúra vykonania kopu od bránky
Kop od bránky zahrá hráč brániaceho družstva do lopty ležiacej v pokoji na
ktoromkoľvek mieste vo vnútri pokutového územia a
- hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je v hre;
- hráč zahrávajúci kop od bránky sa nesmie lopty dotknúť druhýkrát, pokiaľ sa
lopty nedotkne iný hráč;
- lopta je v hre, keď po zahraní kopu opustí priamo pokutové územie.
2. Trestné ustanovenia
Ak lopta nebola zahraná tak, aby priamo opustila pokutové územie, rozhodca
nechá kop opakovať.
Ak kop od bránky zahráva hráč z poľa a v čase, keď je lopta v hre, sa hráč, ktorý
vykonal kop od bránky:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselného hrania rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou mimo vlastné pokutové územie skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá
hráč súpera z miesta priestupku;
c. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou vo vlastnom pokutovom území skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi pokutový kop.
Ak kop od bránky zahráva brankár a v čase, keď je lopta v hre, sa brankár, ktorý
vykonal kop od bránky:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselného hrania rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou mimo vlastné pokutové územie skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá
hráč súpera z miesta priestupku;
c. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou vo vlastnom pokutovom území skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý
zahrá hráč súpera z miesta priestupku.
Ak hráč súpera, ktorý sa nachádza v pokutovom území v čase, keď sa vykonáva
kop od bránky alebo vstúpi do pokutového územia družstva zahrávajúceho kop od

bránky skôr, ako je lopta v hre a dotkne sa lopty alebo sa ju snaží získať skôr, ako sa
jej dotkol iný hráč, rozhodca nariadi kop od bránky opakovať.
Ak hráč súpera vstúpi do pokutového územia družstva zahrávajúceho kop od
bránky skôr, ako je lopta v hre a dopustí sa zakázanej hry, prípadne došlo k zakázanej
hre voči nemu, rozhodca nariadi kop od bránky opakovať. Vinníka môže rozhodca
potrestať napomenutím alebo vylúčením z hry, podľa povahy priestupku.
Pri každom inom porušení tohto pravidla nechá rozhodca kop od bránky
opakovať.
Výklad k pravidlu 16:
Kop od bránky sa zahráva do lopty ležiacej voľne a nehybne v ktoromkoľvek
mieste vnútri toho pokutového územia, kde lopta prešla bránkovú čiaru.
Na zahranie kopu od bránky rozhodca spravidla nedáva znamenie píšťalkou,
dbá však, aby kop od bránky bol zahraný čo najskôr. Ak zdržuje úmyselne brankár
alebo hráč, zahrávajúci kop od bránky, rozhodca ho napomenie za zdržiavanie hry.
Kop od bránky sa musí nechať opakovať, ak lopta prejde za bránkovú čiaru
do priestoru bránky alebo za bránkovú čiaru mimo bránky, bez toho, aby opustila
pokutové územie.
Ak je kop od bránky zahraný správne a potom lopta, bez toho sa jej dotkne
niektorý hráč:
a. opustí hraciu plochu cez bránkovú čiaru družstva, ktoré kop od bránky
vykonalo, pokračuje v hre kopom z rohu hráč súperovho družstva;
b. opustí hraciu plochu cez postrannú čiaru, pokračuje v hre vhadzovaním hráč
súperovho družstva.
Rovnakým spôsobom sa pokračuje v hre, ak sa lopta odrazí od rozhodcu, ktorý
stojí na hracej ploche a potom opustí hraciu plochu.
Kop od bránky možno zahrávať tak, že brankár prihrá loptu spoluhráčovi a ten
prihrá loptu opäť svojmu brankárovi. To nie je v rozpore s pravidlami, ak sa brankár
nedotkne lopty rukou. Kop od bránky možno zahrávať tiež tak, že hráč prihrá loptu
svojmu brankárovi. To nie je v rozpore s pravidlami, ak sa brankár následne nedotkne
lopty rukou potom, čo si nohou zaviedol loptu do svojho pokutového územia.

PRAVIDLO 17: KOP Z ROHU
Rozhodca nariadi kop z rohu, ak
- lopta úplne prejde za bránkovú čiaru po zemi alebo vo vzduchu, a
- loptu naposledy zahral hráč brániaceho družstva, a
- nie je dosiahnutý gól.
Priamo z kopu z rohu môže byť dosiahnutý gól, ale len do súperovej bránky. Ak
sa lopta dostane priamo do bránky družstva zahrávajúceho kop z rohu, je nariadený
kop z rohu v prospech družstva súpera
1. Procedúra vykonania kopu z rohu
Lopta leží v pokoji vnútri rohového štvrť kruhu (prípadne ak nie je štvrť kruh
označený, je možné položiť loptu max. 0,5 metra od miesta, kde sa stýka bočná čiara
hracej plochy s čiarou bránkovou s tým, že rozhodca má právo veta) pri najbližšej
rohovej zástavke, ak je na ihrisku umiestnená rohová zástavka.
Hráči súpera sa nesmú priblížiť k lopte na vzdialenosť menšiu ako 5 m, pokiaľ
lopta nie je v hre. Lopta je v hre, keď sa po zahraní kopu jasne pohne. Hráč, zahrávajúci
kop z rohu, sa nesmie dotknúť lopty druhýkrát, pokiaľ sa lopty nedotkne iný hráč.
2. Trestné ustanovenia
Ak kop od bránky zahráva hráč z poľa a v čase, keď je lopta v hre, sa hráč, ktorý
vykonal kop od bránky:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselného hrania rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou mimo vlastné pokutové územie skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá
hráč súpera z miesta priestupku;
c. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou vo vlastnom pokutovom území skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi pokutový kop.
Ak kop od bránky zahráva brankár a v čase, keď je lopta v hre, sa brankár, ktorý
vykonal kop od bránky:
a. dotkne lopty druhýkrát (okrem úmyselného hrania rukou) skôr, než sa lopty
dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý zahrá hráč
súpera z miesta priestupku;
b. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou mimo vlastné pokutové územie skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi priamy voľný kop, ktorý zahrá
hráč súpera z miesta priestupku;
c. dotkne lopty druhýkrát úmyselne rukou vo vlastnom pokutovom území skôr,
než sa lopty dotkne iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop, ktorý
zahrá hráč súpera z miesta priestupku.
Pri každom inom porušení tohto pravidla nechá rozhodca kop z rohu opakovať.

Výklad k pravidlu 17:
Kop z rohu sa zahráva do lopty voľne a nehybne ležiacej vo vnútri toho
rohového štvrť kruhu, ktorý je najbližšie od miesta, kde lopta opustila cez bránkovú
čiaru hraciu plochu. Rozhodca musí pri nariadení kopu z rohu ihneď signalizovať,
z ktorého rohového štvrť kruhu sa má kop z rohu zahrávať, aby sa zahranie kopu
zbytočne nezdržovalo.
Na zahranie kopu z rohu rozhodca spravidla nedáva znamenie píšťalkou. Dbá
však, aby kop z rohu bol zahraný čo najskôr. Ak zdržuje hráč úmyselne zahranie kopu
z rohu, rozhodca ho napomenie za zdržiavanie hry.
Pri zahraní kopu z rohu musia hráči súperovho družstva dodržať vzdialenosť
5 m od lopty. Ak sa zahráva kop z rohu a niektorý z hráčov brániacej strany skráti
predpísanú vzdialenosť skôr, ako je lopta v hre, napomenie rozhodca previnilého
hráča za nedodržanie predpísanej vzdialenosti a nechá kop z rohu opakovať. Ak sa
previní viac hráčov, napomenie rozhodca toho hráča, ktorý bol najbližšie k lopte.
Rozhodca však môže uplatniť výhodu v hre a hráča, ktorý vzdialenosť 5 m nedodržal,
napomenúť až pri najbližšom prerušení hry.
Kop z rohu môže byť zahraný ľubovoľným smerom; je zahraný správne, keď sa
po zahraní kopu lopta pohne; pritom nemusí opustiť rohový štvrť kruh, ak je na hracej
ploche vyznačený.
Ak pri zahrávaní kopu z rohu dôjde k poškodeniu rohovej zástavky, rozhodca
ihneď hru preruší, a po oprave zástavky nechá kop z rohu opakovať.
Ak lopta po správnom zahraní kopu z rohu, bez toho sa jej predtým dotkol
niektorý hráč:
a. opustí hraciu plochu cez bránkovú čiaru brániaceho družstva, pokračuje hru
kopom od bránky hráč súperovho družstva,
b. opustí hraciu plochu cez postrannú čiaru, pokračuje hru vhadzovaním hráč
súperovho družstva.
Keby po správnom zahraní kopu z rohu lopta úplne po zemi alebo vo vzduchu
prešla bránkovú čiaru mimo hraciu plochu a potom sa vplyvom vetra alebo rotácie
vrátila späť na hraciu plochu, rozhodca musí hru prerušiť a pokračovať kopom
od bránky.

PRÍLOHA A - POSTUPY URČENIA VÍŤAZA STRETNUTIA
1. Góly dosiahnuté na ihrisku súpera
V prípade, keď oba tímy hrajú systémom "doma" a "vonku" a body i skóre
z oboch zápasov sú po druhom zápase rovnaké, budú brané do úvahy góly
dosiahnuté na ihrisku súpera a družstvo, ktoré strelilo viac gólov na súperovom
ihrisku, tak postupuje.
V prípade turnaja, kedy majú družstvá rovnaký počet bodov (družstvo
s viacerými bodmi je na lepšom mieste), rozhoduje:
1. vzájomný zápas;
2. rozdiel skóre (družstvo s vyšším rozdielom postupuje);
3. vyššie číslo na strane strelených gólov;
4. počet výhier;
5. lepšie pozície v rebríčku WMF alebo kontinentálnej alebo národnej federácie
(podľa toho, ktorá z federácií organizuje daný turnaj);
6. los.
2. Kopy na bránku zo značky pokutového kopu a spôsob ich vykonania
Pre začiatkom procedúry kopov zo značky pokutového kopu:
- Rozhodca vyžrebuje bránku, na ktorú sa budú kopy vykonávať (po zvážení
podmienok a stavu hracej plochy môže rozhodca určiť, na ktorú bránku sa
budú kopy vykonávať).
- Rozhodca vykoná za prítomnosti kapitánov družstiev žrebovanie. Kapitán,
ktorý vyhrá žreb, sa rozhodne, či jeho družstvo vykoná kop na bránku ako
prvé alebo druhé v poradí.
- Všetci hráči aj náhradníci sú povinný vykonať kop zo značky pokutového
kopu.
- Počas procedúry realizácie kopov si rozhodca vedie poznámky.
- Každé družstvo na začiatku procedúry strieľa sériu troch kopov.
- Každý tím je povinný určiť troch hráčov, ktorí budú vykonávať procedúru
a nahlásia ich rozhodcovi. Poradie nehrá žiadnu úlohu.
- Ak na konci zápasu, pred alebo počas procedúry kopov zo značky
pokutového kopu má jedno družstvo väčší počet hráčov ako jeho súperi, musí
tím s väčším počtom hráčov znížiť počet svojich hráčov na rovnaký počet ako
súper. Rozhodca musí byť informovaný o čísle každého takto určeného hráča,
ktorý sa nesmie zapojiť do procedúry (okrem prípadov uvedených nižšie).
- Ak tím musí znížiť počet oprávnených hráčov, aby sa počet oprávnených
hráčov zhodoval so súperom, tak tím môže zo zoznamu oprávnených hráčov
na vykonanie procedúry odstrániť brankárov.
- Takto odstránený hráč sa musí presunúť do technickej zóny svojho tímu, ale
môže kedykoľvek nahradiť brankára vo svojej defenzívnej úlohe.

- Pred začiatkom procedúry sa musí rozhodca uistiť, že na opačnej strane hracej
plochy sa nachádzajú iba oprávnení hráči k vykonaniu procedúry kopov
a skontrolovať ich rovnaký počet.
- Brankár môže byť počas procedúry kedykoľvek vystriedaný hráčom
uvedeným na súpiske (aj hráčom neoprávneným na vykonanie procedúry
kopov – takýto hráč však stále nie je oprávnený na vykonanie procedúry).
Počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu:
- Na ihrisku sa môžu počas procedúry kopov nachádzať iba oprávnení hráči,
brankári a rozhodcovia s výnimkou náhradníka za zraneného brankára.
- Všetci oprávnení hráči, okrem hráča, ktorý vykonáva procedúry kopov
a dvoch brankárov, musia zostať s tretím rozhodcom na opačnej polovici
ihriska.
- Brankár, ktorý neplní svoju defenzívnu úlohu musí zostať na hracej ploche
mimo pokutového územia na bránkovej čiare, v priestore kde sa stretáva
s čiarou pokutového územia a na strane bližšie k technickej zóne.
- Ktorýkoľvek oprávnený hráč môže kedykoľvek nahradiť brankára v jeho
defenzívnej úlohe počas procedúry kopov- za predpokladu, že informoval
rozhodcov a nasadil si správny dres.
- Kop zo značky pokutového kopu je skončený, ak sa zastaví pohyb lopty, alebo
je lopta mimo hracej plochy (úplne za bránkovou čiarou v bránke alebo mimo
nej), brankár ju vyrazí do hracej plochy alebo ak rozhodca preruší procedúru
kopov z dôvodu akéhokoľvek priestupku.
- Všetci rozhodcovia si vedú záznamy o procedúre kopov.
- Ak sa brankár dopustí priestupku a z tohto dôsledku musí byť kop zo značky
pokutového kopu zopakovaný, musí byť brankár napomenutý
zodpovedajúcim osobným trestom.
- Ak sa hráč vykonávajúci kop dopustí priestupku po tom, ako rozhodca
signalizoval píšťalkou jeho vykonanie, tento kop sa považuje za neúspešný
a hráč musí byť napomenutý zodpovedajúcim osobným trestom.
- Ak sa brankár alebo hráč vykonávajúci kop dopustia priestupku súčasne:
a. Ak nebol dosiahnutý gól (z akéhokoľvek dôvodu), kop sa musí
opakovať a obaja hráči sú napomenutí zodpovedajúcim osobným
trestom.
b. Ak bol dosiahnutý gól, rozhodca gól neuzná a napomenie hráča
vykonávajúceho kop zodpovedajúcim osobným trestom.

S výnimkami uvedenými nižšie, oba tímy vykonajú tri kopy zo značky pokutového
kopu:
- Počas procedúry sa tímy striedajú vo formáte AB, AB, AB.
- Ak predtým, ako oba tímy vykonali tri kopy a jeden tím strelil viac gólov ako
by súper mohol celkovo dosiahnuť, považuje sa procedúra za ukončená.
- Ak potom ako oba tímy vykonali tri kopy a skóre je nerozhodné, pokračuje sa
v procedúre po jednom kope – vymení sa poradie – pokračuje sa vo formáte
BA, ... , BA.
- Každý kop musí byť vykonaný iným hráčom a všetci oprávnení hráči sa musia
vystriedať pri realizácii predtým, ako procedúru vykoná niektorý z hráčov
druhýkrát.
- Vyššie uvedený prístup sa dodržiava počas celej procedúry, v druhom kole
však tímy môžu zmeniť poradie hráčov vykonávajúcich procedúru.
- Procedúra sa nesmie zdržiavať – ak oprávnený hráč z akéhokoľvek dôvodu
opustil hraciu plochu (aj v snahe oklamať rozhodcu a predstierať zranenie)
považuje sa takto zdržaný kop za neúspešný = gól nebol dosiahnutý.
Striedanie a vylúčenie počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu:
- Ktorýkoľvek oprávnený hráč, aj hráč odstránený z procedúry pre nerovnaký
počet hráčov, môže byť počas procedúry napomenutý osobným trestom alebo
vylúčený.
- Vylúčený brankár musí byť vo svojej defenzívnej úlohe nahradený
ktorýmkoľvek oprávneným hráčom alebo hráčom neoprávneným
k vykonávaniu procedúry z dôvodu vyrovnania počtov hráčov.
- Vylúčený hráč – okrem brankára – nemôže byť nahradený iným hráčom.
- Rozhodca nesmie ukončiť stretnutie ak počet hráčov družstva klesne počas
procedúry pod štyroch.
Výklad k zahrávaniu pokutových kopov
Bránku, na ktorú sa kopy budú zahrávať, určí rozhodca; jeho rozhodnutie môže
mať pre zahrávanie kopov veľký význam, pretože situáciu za bránkami môžu výrazne
ovplyvniť priaznivci jedného alebo druhého klubu.
Pri zahrávaní kopov organizuje tretí rozhodca posielanie hráčov k zahrávaniu
kopov, zatiaľ čo druhý hlavný rozhodca pomáha prvému hlavnému rozhodcovi
v určení, či lopta prešla celým objemom bránkovou čiarou do priestoru bránky. Prvý
hlavný rozhodca si zapisuje čísla hráčov, ktorí vykonali kop a výsledky zahrávania
kopov. Rozhodcovia musia dbať, aby kopy boli vykonané korektne.
Než sa kopy začnú zahrávať musia funkcionári, náhradníci oboch družstiev a
prípadne i hráči, ktorí nebudú kopy zahrávať, opustiť hraciu plochu a zdržiavať sa vo
svojej technickej zóne; na hracej ploche môžu zostať iba hráči oprávnení na zahrávanie
kopov a brankári.
Iba družstvo má právo určiť, ktorí hráči a v akom poradí zaň kopy zahrajú;
Ak rozhodca nariadi, aby sa zahranie kopu opakovalo, musí opakovaný kop
zahrávať ten istý hráč, pokiaľ nie je zranený.

PRÍLOHA B – ÚLOHA TRETIEHO ROZHODCU
Tretí rozhodca musí byť rozhodcovi k dispozícii aj pri zabezpečovaní
administratívnych povinností pred, v priebehu zápasu a po zápase.
Tretí rozhodca kontroluje náhradné lopty a dá náhradné lopty k dispozícii, keď
pôvodná lopta má byť na pokyn rozhodcu vymenená; tým sa má zabrániť tomu, aby
nedochádzalo k zbytočnému zdržiavaniu hry.
Tretí rozhodca je povinný skontrolovať výstroj náhradníkov skôr, než títo
vstúpia na hraciu plochu; ak ich výstroj nezodpovedá ustanoveniam pravidiel,
upozorní rozhodcu.
Tretí rozhodca musí byť v priebehu stretnutia trvalo pripravený pomáhať
rozhodcovi stretnutia. Musí oznámiť rozhodcovi, keď osobný trest udelí
nesprávnemu hráčovi, alebo keď hráča nevylúči po druhom napomenutí alebo keď sa
hráč dopustí hrubého nešportového správania mimo zorného poľa rozhodcu.
Za všetky rozhodnutia týkajúce sa hry však zodpovedá rozhodca.
Po zápase tretí rozhodca podá príslušnému orgánu správu o všetkých
priestupkoch a incidentoch, ku ktorým došlo mimo zorného poľa hlavného rozhodcu;
o obsahu správy vyrozumie hlavného rozhodcu.
Tretí rozhodca má právo informovať rozhodcu o nevhodnom správaní
ktorejkoľvek z osôb zdržiavajúcich sa v priebehu stretnutia v technickej zóne.
O nasadzovanie tretieho rozhodcu k súťažným stretnutiam rozhodne príslušný
riadiaci orgán; tento riadiaci orgán tiež ustanovuje spôsob jeho nasadenia v stretnutí.
Funkciou tretieho rozhodcu môže byť poverený len kvalifikovaný rozhodca s platnou
licenciou. Na delegovaného tretieho rozhodcu sa vzťahujú rovnaké práva a
povinnosti, ako má hlavný rozhodca. Previnenia proti tretiemu rozhodcovi sa
posudzujú rovnako ako tie isté previnenia proti rozhodcovi (urážky, nadávky,
napadnutie, a pod.).
Usporiadateľ stretnutia je povinný vyhradiť tretiemu rozhodcovi priestor medzi
lavičkami pre členov a funkcionárov družstiev a vybaviť ho spôsobom, ktorý mu
umožní riadne plnenie povinností a zaistí jeho ochranu pred nepriaznivými
poveternostnými podmienkami.
Tretí rozhodca nenastupuje na hraciu plochu k spoločnému pozdravu družstiev
pred začiatkom stretnutia.
Na udalosti, ku ktorým dôjde v priebehu zápasu a ktoré podľa jeho názoru
vyžadujú okamžitý zásah rozhodcu, upozorní tretí rozhodca okamžite hlavného
rozhodcu. O ostatných udalostiach a incidentoch podá tretí rozhodca správu
rozhodcovi a delegátovi stretnutia ihneď po skončení zápasu. Riadiacemu orgánu
podáva tretí rozhodca správu len na vyžiadanie. Nikomu inému nesmie tretí rozhodca
takéto informácie poskytovať.

PRÍLOHA C – SPOLUPRÁCA ROZHODCOV
1. Porada o spolupráci pred stretnutím
Pred každým stretnutím hlavní rozhodcovia vykonajú poradu medzi sebou
a s tretím rozhodcom, ak je delegovaný. Na tejto porade oznámi jasné pokyny, aby
v priebehu stretnutia nevznikali nedorozumenia. Tretí rozhodca je povinný
požiadavky hlavných rozhodcov plne rešpektovať. Súčasne si rozhodcovia
pripomenú zásady rokovania s hráčmi a s ďalšími osobami, s ktorými v priebehu
stretnutia prídu do styku (o i. napr. aj so zástupcami médií).
Pri porade prvý hlavný rozhodca určí, ktorý z rozhodcov:
a. vykoná kontrolu registračných preukazov;
b. vykoná kontrolu hracej plochy, jej príslušenstva a vybavenie ihriska (lavičky,
siete, zástavky a pod.);
c. vykoná kontrolu lôpt pripravených na stretnutie a u ktorého družstva vykoná
kontrolu výstroja hráčov;
d. bude v priebehu hry dohliadať na predpísaný počet a umiestnenie
náhradných lôpt;
e. bude mať pripravenú náhradnú píšťalku a karty, aby ich v prípade potreby
rozhodcovi poskytol;
f. si spoločne s rozhodcom bude robiť poznámky o priebehu hry, udelených
osobných trestoch, dosiahnutie gólov, striedanie, zranenia, prípadných
mimoriadnych udalostiach a pod. (ak je delegovaný, robí si poznámky
z priebehu stretnutia tretí rozhodca), bude spoločne s rozhodcom kontrolovať
odohraný čas;
g. u ktorého družstva bude kontrolovať správanie hráčov a funkcionárov
pri odchodoch z hracej plochy;
h. prevezme riadenie stretnutia v prípade zranenia rozhodcu a ďalej sa
s rozhodcami dohodne na tom aké signály budú používať z oblasti tzv.
rozšírenej spolupráce;
i. ako budú rozhodcovia zaujímať pozičné postavenie v štandardných
situáciách;
j. ako rozhodca požiada o zásah tretieho rozhodcu priamo na hracej ploche;
k. ktorý rozhodca bude nastavovať čas a ako rozhodca oznámi druhému a
tretiemu rozhodcovi o koľko nastaví dobu hry;
l. ako tretí rozhodca upovedomí družstvá (divákov) o nastavení doby hry;
m. ako budú riešiť návraty hráčov, ktorí z odôvodnených príčin dočasne opustili
hraciu plochu;
n. ako budú vykonávať kontrolu výstroja hráča, ktorého rozhodca vykáže
z hracej plochy a ktorý sa v prerušenej hre chce vrátiť späť;
o. akým spôsobom budú organizovať vstup nosičov s nosidlami na hraciu
plochu;

p. ako budú riešiť prítomnosť osôb nezúčastnených na hre v blízkosti hracej
plochy;
q. ako budú postupovať v prípade mimoriadnych udalostí;
r. ako budú postupovať v prípade predčasného ukončenia stretnutia.
2. Spolupráca v priebehu zápasu
Pre bezchybnú spoluprácu rozhodcu s druhým a tretím rozhodcom, ak sú
na zápas delegovaní, sa odporúča dodržiavať tieto zásady:
1. Rozhodca má byť so svojimi ďalšími rozhodcami čo najčastejšie
v zrakovom kontakte, pretože len tak môže okamžite reagovať
na vznikajúce hernej situácie;
2. Signalizácia tretieho rozhodcu musí byť jasná, zreteľná a hlavne včasná;
3. Ak sa rozhodca domnieva, že došlo k porušeniu pravidiel a preto zrakom
kontaktuje druhého, prípadne tretieho rozhodcu, je nanajvýš účelné, aby
druhý alebo tretí rozhodca, pokiaľ k porušeniu pravidiel nedošlo, ihneď
v tomto zmysle rozhodcu vhodným spôsobom vyrozumel;
4. Rozhodca musí vždy dať svojim kolegom - rozhodcom v zápase najavo,
že jeho signalizáciu videl; buď teda na jeho signalizáciu reaguje
zodpovedajúcim rozhodnutím, alebo im pohybom ruky naznačí aby
signalizáciu ukončil, pretože ju síce videl, ale nebude na ňu brať zreteľ;
5. Ak sa domnieva druhý alebo tretí rozhodca, že rozhodca nerozhodol
správne, nesmie žiadnym spôsobom presadzovať svoj názor, čokoľvek
signalizovať alebo dávať nejakým iným spôsobom najavo, že sa
s rozhodnutím rozhodcu nestotožňuje;
6. Priestupky proti pravidlu 12, ku ktorým došlo v pokutovom území, tretí
rozhodca signalizuje v prípadoch, keď je presvedčený, že mal o hernej
situácii lepší prehľad ako rozhodca. Použije pritom iný dohodnutý signál;
zdvihnutím ruky signalizuje len keď rozhodca mal situáciu úplne mimo
zorného uhla alebo ju nemohol vidieť z iného dôvodu. V takomto prípade
po prerušení hry vždy privolá rozhodcu k sebe a situáciu mu objasní.

3. Pohyb a pozičné postavenie
Zahájenie hry – tím A

Zahájenie hry – tím B

Vhadzovanie – tím A

Vhadzovanie – tím B

Kop z rohu – tím A

Kop z rohu – tím B

Voľný kop – tím A

Voľný kop – tím B

Pokutový kop – tím A

Pokutový kop – tím B

Kop od bránky – tím A

Kop od bránky – tím B

4. Signalizácia rozhodcu
Výkop / Znovu nadviazanie na hru

Priamy voľný kop / Pokutový kop

Vhadzovanie

Kop z rohu

Kop od bránky

Výhoda v hre

Nepriamy voľný kop

Žltá / Červená karta

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Komisia rozhodcov SZMF získala poverenie na zostavenie týchto Pravidiel
vyplývajúce zo zasadnutia Výkonného výboru SZMF zo dňa 30.04.2019.
Dodatkom týchto pravidiel môžu byť nákresy hracích plôch a signalizácia
rozhodcov v prípade autového vhadzovania, voľných kopov a iné.
Pravidlá boli vyhotovené Svetovou federáciou v malom futbale v roku 2007
a upravené podľa aktualizovaného znenia z roku 2018.

Použité zdroje:
Rules of the minifutbal game 2007 – česká verzia
Rules of the minifootball game 2018 – anglická verzia
Pravidlá futbalu IFAB 2018/2019 – slovenský preklad z anglického originálu
Pravidlá futbalu SFZ 2018 – slovenská verzia
Preklad do slovenskej verzie:
Ing. Miloš Masarik ©február 2019
Úprava podľa aktualizovaného znenia Pravidiel malého futbalu z roku 2018:
Mgr. Tomáš Goga ©máj 2019
Pravidlá neprešli jazykovou korektúrou.
Platnosť od 13.06.2019
Schválil VV SZMF dňa 13.06.2019

