
Pravidlá turnaja 

Počet hráčov 

Maximálny počet družstiev je 10. Hrajú štyria hráči a brankár (4+1). Počet hráčov na súpiske 

je neobmedzený. Súpiska musí byť uzatvorená najneskôr 7 dní pred začatím turnaja a po 

uzatvorení už nie je možné dopisovať ďalších hráčov. Minimálny vek hráča je 18 rokov.  

Čas 

Hrá sa 2 x 25 minút. Prestávka medzi polčasmi je 10 minút.   

Brankár 

Chytá do rúk, malá domov neplatí. Brankár môže rozohrať päťku a vyhadzovať rukou len po 

polku ihriska. 

Auty, rohy 

Dotyk zo sieťou za bránou, opustenie ihriska loptou sa posudzuje ako aut, alebo roh a kope sa 

max. 0,5 m. od mantinelu. Brániaci hráč musí byť tri metre od zahrávajúceho hráča. Ak lopta 

vyletí mimo ihriska, podáva sa iná, hráč neopúšťa ihrisko.  

Priamy kop 

Píska rozhodca podľa pravidiel  

Penalta 

Píska rozhodca podľa pravidiel  

 

Hra pri mantinely  

 
Počas súboja pri mantinely sa hráči nemôžu zapierať rukami o mantinel. 

Vybiehanie brankára 

Vybehnúť môže, chytať do rúk len vo vyznačenom priestore.  

Fauly 

Píska rozhodca. Pri úmyselnom zákroku hráč dostáva žltú kartu. Za dve žlté karty je hráč 

vylúčený do konca zápasu a mužstvo dostáva 2 min. trest – o jedného hráča menej. 

 

 



Striedanie tímov 

Musí prebehnúť ihneď, mužstvo po skončení zápasu odchádza z ihriska a oddychuje mimo 

neho a tímy, ktoré nastupujú sú pripravené a ihneď po skončení zápasu kolegov nastupujú na 

ihrisko, už rozcvičení pripravení hrať, brankár v bráne, hráči rozostavení. 

Striedanie hráčov 

Povolené počas hry, bez prerušenia. Pri zlom striedaní je hráč vylúčený na 2 minúty.  

 

Zrušenie zápasu 
 

Zápas môže byť zrušený len zo strany organizátora (napr. z dôvodu nepriaznivého počasia). 

Pokiaľ sa jedno z družstiev nedostaví na zápas včas, čakacia doba je max. 15 minút, potom sa 

zápas kontumuje v prospech súpera. Minimálny počet hráčov pre začatie zápasu je 3+1.  

Bodovanie 

Za víťazstvo sú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov!  

Systém turnaja 

Systém turnaja zverejníme až po ukončení registrácie tímov.  

Tímové dresy 

Pokiaľ tím nebude mať vlastné dresy, organizátor zabezpečí „rozlišováky“.  

Vstup na ihrisko je povolený len v obuvi na umelý trávnik! 

Štartovné 

Výška štartovného na jeden tím je 80,00 €. Štartovné musí byť uhradené najneskôr 7 dní pred  

začiatkom turnaja.  

 


