VIII. Organizace soutěží OP dorostu 7+1, OP starších žáků 7+1, OP mladších žáků 5 + 1 a přípravek

Pravidla pro soutěže OP dorostu 7 + 1:

Základní pravidla a organizační ustanovení hry - dorostenci hrají podle pravidel fotbalu s těmito
odlišnostmi:
Hrací plocha: Hrací plocha, stejná jako soutěž starších žáků (viz obrázek) je mezi pokutovými územími
klasického fotbalového hřiště. Pokutové území je vyznačeno terči v šířce klasického pokutového území a
délce 12 m. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 9 m od středu brankové čáry (na hřišti se
nevyznačuje).
Počet hráčů: Hraje 7 hráčů a brankář. Minimální počet hráčů do utkání je 5 (4 v poli + brankař).
Hrací doba: 2 x 45 minut, s přestávkou v délce 15 minut.
Míč: Hraje se s míčem o velikosti č. 5.
Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m, možno hrát i na branky (7,32 x 2,44 m), kdy alespoň jedna
branka musí být přenosná, opatřené sítěmi. Branky musí být zajištěny proti samovolnému spadnutí.
Střídání hráčů: Hráč může v utkání střídat opakovaně, ale vždy pouze v přerušené hře.
Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a
trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud
neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu,
vykáže ho z hrací plochy a nařídí nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu platí v plném rozsahu. Utkání nelze odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez
oddílových pomezních rozhodčích
Delegovaný rozhodčí : na mistrovská utkání OP dorostu 7+1 bude KR OFS delegovat rozhodčí. Utkání
nelze odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez oddílových pomezních rozhodčích. Zápis o utkání se
pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování
elektronického zápisu o utkání.
Ostatní pravidla platí v běžném rozsahu.

Pravidla pro soutěže OP starších žáků 7 + 1:

Základní pravidla a organizační ustanovení hry - starší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito
odlišnostmi:
Hrací plocha: Hrací plocha (viz obrázek) je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště.
Pokutové území je vyznačeno terči v šířce klasického pokutového území a délce 12 m. Značka pokutového
kopu je ve vzdálenosti 8 m od středu brankové čáry (na hřišti se nevyznačuje).
Počet hráčů: Hraje 7 hráčů a brankář. Minimální počet hráčů do utkání je 5 (4 v poli + brankař).
Hrací doba: 2 x 35 minut, s přestávkou v délce 15 minut
Míč: Hraje se s míčem o velikosti č. 5.
Branky: Přenosné branky s rozměry 5 x 2 m, možno hrát i na branky (7,32 x 2,44 m), kdy alespoň jedna
branka musí být přenosná.
Střídání hráčů: Hráč může v utkání střídat opakovaně, ale vždy pouze v přerušené hře.
Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a
trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud
neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu,
vykáže ho z hrací plochy a nařídí nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu platí v plném rozsahu. Utkání nelze odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez
oddílových pomezních rozhodčích
Delegovaný rozhodčí: na mistrovská utkání OP starších žáků 7+1 bude KR OFS delegovat rozhodčí. Utkání
nelze odehrát bez asistentů rozhodčího nebo bez oddílových pomezních rozhodčích. Zápis o utkání se
pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování
elektronického zápisu o utkání.
Ostatní pravidla platí v běžném rozsahu s následujícími odlišnostmi:
Odkop od branky může brankář provést vyhozením míče, vykopnutím míče z ruky nebo položením míče na
hrací plochu.
Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen nohou, může být atakován protihráčem, je
hráčem v poli. V případě, že opětovně chytí míč do rukou je nařízen nepřímý volný kop z místa, kde brankař
míč chytil.

Brankář nesmí z vlastního pokutového území vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na zem (ani halfvolejem), ale smí míč vyhodit přes půlku rukou. V případě, že míč po výkopu brankáře přejde přes půlící
čáru, jedná se o přestupek a hra se navazuje přímým volným kopem ze středové čáry.
Technická zóna je shodná s technickou zónou normálního hřiště. V prostoru technické zóny se mohou
zdržovat pouze osoby, uvedené v zápisu o utkání.
Plán hřiště – dorost 7+1 a starší žáci 7+1

Pravidla pro soutěže OP mladších žáků 5 + 1
Základní pravidla a organizační ustanovení hry

Počet hráčů: 5+1 (pět hráčů v poli, jeden brankář)
Hřiště: Rozměry 30m x 45m + - 2m
Branky: 2m x 5m opatřené sítěmi ( výjimečně 2mx3m). Branky musí být zajištěny proti samovolnému
spadnutí
Hrací doba: min. 3x25 min
Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290-390g, obvod: 63-66cm
Malá domů“ není povolena
Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
Kop od branky: přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ,
brankář rozehrává míč pouze ze země.
Střídání hráčů: Opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů
nemusí být oznámeno rozhodčímu. Brankář smí chytat rukama po celé šíři PÚ.
Pokutový kop se zahrává po přestupku v PÚ po hranici rohového kopu vyznačenou barevnými metami.
Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry minimálně 30m x 45m + - 2m.
2. PÚ může být vymezeno čárou, metami či kužely. (viz obrázek) ve vzdáleností 5,5 - 6 m od brankové čáry.
3. Rohy jsou vyznačené metami, ve vzdálenosti 10 - 13m od branky.
4. Pokutový kop se rozehrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop
z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky.
2. Brankář může chytat rukama po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče
země či hráče.
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči,
smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže
stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné
pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může
přehodit polovinu hřiště.
Pravidlo III: Standardní situace, střídání.
1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.
3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení, hráči opouští hřiště na straně, kde je lavička. Střídání hráčů nemusí být
oznámeno rozhodčímu. Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém
takovém případě je nejdříve požádáno o schválení rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena v
průběhu přerušení hry. Za správné provádění střídání hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí
družstva a trenér.
4. Rohové kopy se zahrávají ve vzdálenosti 10 - 13m od branky.
5. Pokutový kop se zahrává po faulu v prostoru PÚ po rohové „praporky“ vyznačené metami.
Pravidlo IV: Rozhodčí, přestupek hráčů, diváci
1. Na utkání mladších žáků 5 + 1 nebude KR OFS Havlíčkův Brod delegovat rozhodčí. Pořádající oddíl
proto zajistí rozhodčího na příslušné utkání, který zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
3. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče v daném utkání vyloučit. Daný
tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.
Klesne-li počet hráčů pod 4 (tři a brankář) rozhodčí utkání ukončí a o výsledku rozhodne příslušná STK.
Maximální počet povolených náhradníků je sedm.
Dobu hry 3x25 min. v prostředí IS FAČR v ZoU zapisovat následovně:
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Pravidla pro soutěže starších přípravek 5+1:
Základní pravidla a organizační ustanovení hry

Počet hráčů: 5+1 (pět hráčů v poli, jeden brankář)
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na jednom hřišti
Hřiště: 27m x 42m + - 2m
Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi) Branky musí být zajištěny proti samovolnému spadnutí
Hrací doba: turnaj, triangl jedno utkání utkání 2x21 min. (přestávka 2 - 3 min.)
Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290-390g, obvod: 63-66cm
„Malá domů“ není povolena
Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama
Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ,
brankář rozehrává při kopu od branky míč pouze ze země. Hrát na soupeřovu polovinu může z PÚ
výhozem z ruky.
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak,
aby na hřišti bylo vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.
Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry 42x27 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno barevnými metami. Mety pro vyznačení PÚ a
středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. Kužely se nachází 0,5 m od čáry hřiště,
z důvodu bezpečnosti.
3. Do prostor hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště.

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop
z hranice PÚ na straně, kde došlo k přestupku.
2. Brankář smí chytat míč po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče
země či hráče.
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li brankář míč hráči,
smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při rozehře od brány nemůže
stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Stejné
pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může
přehodit polovinu hřiště.
Pravidlo III: Standardní situace, střídání
1. Vhazování se rozehrává vhozením rukama. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího hráče.
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od
místa kopu.
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti bylo
vždy právě 5 hráčů a 1 brankář.
Pravidlo IV: Rozhodčí, výsledek, diváci, přestupek hráčů
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího, který
odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Dle pravidel FAČR se nezveřejňují tabulky dlouhodobých soutěží kategorie přípravek.
3. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
4. Zápis v IS může být vyplněn při nepřítomnosti svazového rozhodčího po skončení utkání.
5. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dobu 5minut.
Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu. Toto právo může rozhodčí použít u daného hráče
opakovaně.

Pravidla pro soutěže mladších přípravek 4+1:
Základní pravidla a organizační ustanovení hry

Počet hráčů: 4+1 (čtyři hráči v poli, jeden brankář)
Počet týmů: Soutěžní utkání se hrají na dvou hřištích zároveň
Hřiště: 24m x 35m + - 2m
Branky: 2m x 3m (opatřená sítěmi) Branky musí být zajištěné proti samovolnému spadnutí
Hrací doba: turnaj, triangl utkání jedno utkání 2x16 min. (přestávka 2 - 3 min.)
Míč: velikost číslo 3, hmotnost: 250-310g, obvod: 57-62cm
„Malá domů“ je povolena
Rozehra od pomezní čáry: vhazováním rukama, přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče
Kop od branky přes půlku hřiště bez dotyku země či hráče je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč,
smí vyhodit míč rukou, první volná přihrávka v PÚ
Střídání hráčů: Opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak,
aby na hřišti byli vždy právě 4 hráči a 1 brankář.
Pravidlo I: Velikost hřiště
1. Hřiště má rozměry 35x24 metrů, + - 2 metry. Může být vymezeno barevnými metami. Mety pro vyznačení PÚ a
středové čáry jsou odlišné od met, vyznačující hřiště.
2. PÚ je vymezeno čárou, metami či kužely ve vzdálenosti 5,5m od branky. Kužely se nachází 0,5 m od čáry od hřiště,
z důvodu bezpečnosti.
3. V případě hry na více hřištích musí být od sebe hřiště minimálně ve vzdálenosti 2 metry.
4. Do prostoru hřiště nesmí zasahovat pevné branky, které musí být ve vzdálenosti minimálně 2 metry od hřiště.

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány
1. Brankář smí chytat úmyslnou malou domů do ruky.
2. Brankář smí chytit míč do rukou po celé šíři pokutového území.
3. Při kopu od brány, smí brankář vyjet, rozehrát nohou či vyhodit míč rukou. Rukou může přehodit polovinu hřiště.
Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku míče země či hráče. Při vyběhnutí s míčem od brány smí
být brankář napadán po prvním kontaktu míče s nohou.
4. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště bez dotyku země či hráče. Nahraje
– li brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. Soupeř při
rozehře od brány nemůže stát v PÚ.
5. V případě překopnutí poloviny hřiště brankářem z PÚ, či hráčem při kopu od branky, je nařízen nepřímý volný kop
z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář chytí míč rukama ve
hře.

Pravidlo III: Standardní situace, střídání
1. Vhazování mohou hráči provádět třemi způsoby. Vhozením rukama, vyjetím či rozehrou nohou. Bránící hráč stojí
nejblíže 1m od rozehrávajícího hráče. Gól přímo z vhazování neplatí, pouze vyjetím po třetím doteku s míčem.
2. Volné kopy na vlastní polovině jsou nepřímé, na polovině soupeře jsou přímé. Zeď může být nejméně 5 metrů od
místa kopu.
3. Při standardní situaci musí být útočící hráč nejméně 1m od brankáře.
4. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7 metrů od branky.
5. Střídání hráčů je opakované, bez přerušení, střídat se může kdykoliv a kdekoliv v průběhu hry tak, aby na hřišti byli
vždy právě 4 hráči a 1 brankář.
Pravidlo IV: Rozhodčí, výsledek, diváci
1. V případě nepřítomnosti svazového rozhodčího má povinnost domácí tým zajistit oddílového rozhodčího, který
odřídí utkání a zajistí vyplnění zápisu v IS.
2. Dle pravidel FAČR se nezveřejňují tabulky dlouhodobých soutěží kategorie přípravek.
3. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky.
4. Zápis v IS může být vyplněn při nepřítomnosti svazového rozhodčího po skončení utkání.
5. V případě surové hry či hrubého nesportovního chování má právo rozhodčí hráče dočasně vyloučit na dobu 5minut.
Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje ve stejném počtu. Toto právo může rozhodčí použít u daného hráče
opakovaně.

Rozlosování OP starších a mladších přípravek a případně další potřebné informace k těmto soutěžím
nejsou součástí tohoto Rozpisu soutěží SR 2018/2019. Potřebné informace budou uveřejněny na
oficiálních webových stránkách OFS Havlíčkův Brod.
Soutěže starších a mladších přípravek, které řídí OFS Havlíčkův Brod, se budou hrát turnajově a
bude se vyplňovat, z každého utkání, ZoU v Informačním systému (IS) FAČR. Pořádající klub zajistí
internetové připojení a počítač – notebook na hřišti. Pro soutěže přípravek je používána tzv. volná
forma ZoU. Pořadatel je povinen uvést do ZoU hlavního pořadatele a vedoucí družstev.
Zápis v IS může být vyplněn po skončení utkání. Po skončení každého utkání je nutné zápis uzavřít s
uvedením výsledku, není nutné zadávat střelce branek. Jelikož výsledky a případně střelce branek
může do ZoU jako jediná osoba vložit, rozhodčí, bylo by žádoucí, aby se jako rozhodčí (laik) ve všech
utkáních turnaje uvedla jedna osoba, nejlépe z pořádajícího klubu. Za vedení ZoU zodpovídá domácí,
pořádající klub.

