
Pravidlá a zásady organizovania súťaže mladších žiakov U13 
 

Počet účastníkov: 7   (MFK Tepličan, , ŠK Dynamo Diviaky, ATTACK Vrútky, FC Tatran 

Kláštor p. Znievom, TJ Družstevník Dražkovce, MŠK Fomat Martin, TJ Družba Malý Čepčín, 

FK Trebostovo) 

 

2 skupiny: skupina „A“ : ATTACK Vrútky, MFK Tepličan, MŠK Fomat Martin – víkend 

        skupina „B“ : FC Tatran Kláštor p. Znievom, FK Trebostovo, TJ Družba Malý  

        Čepčín, ŠK Dynamo Diviaky, TJ Družstevník Dražkovce – streda  

 

Štart hráčov:  

• hráči narodení 01.01.2005 – 31.12.2007 a žiačky narodené 01.01.2004 – 31.12.2007, 
 

• hráči štartujú na platné plastové RP,  

 

Počet hráčov:   7+1     

 

Hrací čas: 2 x 30 minút, prestávka trvá 10 minút 

 

Presný dátum a čas zápasu sa môže zmeniť v prípade vzájomnej dohody zástupcov jednotlivých 

družstiev, podmienkou je o tom informovať TFZ na e-maily tfz@tfz.sk resp. ISSF podania na 

KM TFZ. 

 

V prípade kontumácie sa zaeviduje kontumácia stretnutia v ISSF v zápise o stretnutí. Pokuta 

ani vylúčenie zo súťaže sa v súťaží U13 neuplatňuje, a to ani v prípade odhlásenia družstva zo 

súťaže. V prípade odhlásenia družstva si súperi nebudú uplatňovať hospodárske náležitosti. 

 

Súťaž žiakov U13 sa hrá podľa vyžrebovania, ktoré bude zaslané účastníkom súťaže, bude 

zverejnené na webovej stránke TFZ a v ISSF (futbalnet). 

 

PRAVIDLÁ: 
 

Rozhodovanie stretnutí a riešenie disciplinárnych priestupkov 

• Za menovanie rozhodcu a vedenie stretnutia zodpovedá domáce družstvo. V prípade 

vzájomnej dohody družstiev môže byť stanovený iný ako domáci rozhodca. 

• Disciplinárne priestupky sa riešia iba v danom zápase (napr. povinné vystriedanie), 

tresty sa neprenášajú medzi zápasmi. Avšak disciplinárne previnenia vážneho 

charakteru, hrubého nešportového správania, surovej hry, je rozhodca povinný uviesť v 

zápise a podliehajú riešeniu DK TFZ.  
 

Organizačné zabezpečenie stretnutí 

• Za organizačné zabezpečenie konkrétneho stretnutia zodpovedá domáce družstvo. 

Zabezpečuje hraciu plochu, šatne a zázemie pre družstvá, občerstvenie družstiev 

a rozhodcu a ostatné v súlade s platnými pravidla a normami pre organizáciu súťaží 

stanovenými TFZ. 

• Zdravotnú službu resp. zabezpečenie zdravotnej starostlivosti počas zápasov si 

zabezpečuje každé družstvo zvlášť. 
 

 

 

 

 

mailto:tfz@tfz.sk


Hracia plocha:  
 

• rozmerom plochy stanovenej pre súťaž U11 s tým rozdielom, že okraj ihriska v súťaž 

U11 tvorený šestnástkovou čiarou sa posúva až na čiaru päťkovú (ihrisko je teda oproti 

súťaži U11 širšie). 
 

Veľkosť brán: 5 x 2 m 
 

Výstroj hráčov (podľa pravidiel futbalu): 

 

• družstvo nastupuje na stretnutie v jednotnej výstroji (dresy rovnakej farby), farba dresu    

brankára musí byť odlišná od farby dresov hráčov obidvoch družstiev, 

• obuv hráčov – odporúčajú sa gumotextilné, alebo umelohmotné kopačky s lisovanými   

kolíkmi (kopačky s vymeniteľnými kolíkmi sú zakázané), 

• povinné je používanie chráničov holenných kostí, ktoré musia byť zakryté štulpňami. 
 

Zápisy o stretnutí:  

• zápisy pre laikov v ISSF – nahranie nominácie a po každom stretnutí zaevidovať 

strelcov gólov (domáci ISSF manažér) 
 

Striedanie hráčov:  

• strieda sa hokejovým spôsobom v prerušenej hre, počet striedaní je neobmedzený 

• striedajúci hráč smie vstúpiť na hraciu plochu (HP) iba vtedy, ak striedaný hráč už 

opustil HP. Striedanie sa uskutoční iba vo vyčlenenom priestore – z boku svojej 

polovice HP. 
 

Voľné kopy: 

• Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop 

(PVK / NVK). Pri realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty 

minimálne 5m. 
 

Pokutový kop: 

• Pri porušení ustanovení pravidla XII. Hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PÚ 

nariaďuje rozhodca pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky PK, 

umiestnenej vo vzdialenosti 7 metrov od bránkovej čiary v strede bránky. Postavenie 

hráčov – ako pri veľkom futbale. 
 

Lopta za postrannou čiarou: 

• Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, na hru nadviaže 

družstvo, ktorého hráč sa nedotkol lopty ako posledný tak, že ju hráč vhodí oboma 

rukami spoza hlavy na HP z miesta, kde ju lopta opustila. 
 

Kop od bránky, zahájenie hry, „malá domov“: 

 

• Brankár smie z vlastného PÚ rozohrať loptu do hry rukou alebo nohou. Lopta je 

v hre pri prvom kontakte hráčom mimo PÚ. Pri „malej domov“ nesmie brankár chytať 

loptu rukou (ani v prípade vhadzovania), môže však zahrať loptu nohou. V prípade 

porušenia tohto pravidla sa zahráva z čiary - hranice PÚ (rovnobežnej s bránkovou 

čiarou), kolmo k miestu, kde brankár chytením lopty porušil pravidlo priamy voľný 

kop proti družstvu ktoré sa previnilo. 
 

Kop z rohu: 

 

• Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú čiaru, okrem časti medzi 

žrďami a pod brvnom bránky, a ak s ňou naposledy hral hráč brániaceho družstva, 

nariadi rozhodca kop z rohu. Priamo kopom z rohu môže byť dosiahnutý gól. Hráči 



brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní kopu z rohu  vzdialení minimálne 5 

metrov od lopty.  
 

• Neplatí pravidlo ofsajdu. 
 

Určenie víťaza, konečné umiestnenie  
 

Ak majú po skončení súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú o 

poradí na určenie víťaza a o konečnom umiestnení družstva kritériá v tomto poradí:  

a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí,  

b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí,  

c) vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach. 

 

 

Pokiaľ tieto propozície nestanovujú inak platia pre organizáciu stretnutí Pravidlá futbalu 

resp. iné normy stanovené TFZ (uvedené na web stránke www.tfz.sk).  

 

http://www.tfz.sk/

