
Úprava pravidiel pre súťaže MŽ U13 

Stretnutia v kategórii MŽ U13 sa hrajú podľa Pravidiel futbalu s týmito úpravami:  

a./ Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s rozmerom minimálne 50 x 42 m, maximálne 70 x 60 m („od 

„šestnástky po šestnástku“ ) a musí byť vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie existujúcich čiar 

je možné použiť kužele), pokutové územia (PÚ) sú vyznačené cez celú šírku „malého“ ihriska myslenou 

čiarou a na postranných čiarach farebne odlíšenými klobúčikmi (na lepšiu orientáciu použiť výškové 

kužele) alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1m od postrannej čiary „malého ihriska“. Vzdialenosť 

čiary PÚ od bránkovej čiary je štandardne 12,5 m. Na vyznačenie možno využiť predĺženú postrannú 

čiaru pokutového územia veľkého ihriska, pokiaľ spĺňa rozpätie 10–15m od bránkových čiar „malého“ 

ihriska.  

b./ Posunuté klobúčiky sú priebežne opravované určenými osobami (nie hráčmi).  

c./ Značka pokutového kopu je vyznačená 8 metrov pred bránkou.  

d./ Územie rohového kopu nie je vyznačené a rohy sa kopú zo vzdialenosti 16m od bližšej tyče bránky 

a je vyznačená farebne odlíšeným klobúčikom na čiare, alebo zástavkou vo vzdialenosti 0,75‐1m od 

čiary „malého ihriska“.  

e./ Bránky majú rozmer 2 x 5 m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky majú siete a musia 

byť zaistené proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné 

zraniť, za čo zodpovedá hlavný usporiadateľ. Bránky sú bielej alebo striebornej farby. 

f./ Stretnutia IV. Ligy MŽ  sa hrajú na jednom „malom“ ihrisku.  

g./ Do stretnutia hranom na  „malom ihrisku“, musí byť pripravených minimálne 9 hráčov (1 brankár 

+ 8 hráčov). Ak klesne počet hráčov družstva pod stanovený počet 8, možno v stretnutí pokračovať po 

dohode trénerov s menším počtom hráčov. Početné znevýhodnenie je akceptovateľné len o jedného 

hráča. Minimálny počet hráčov (vrátane brankára) je 7.  

h./ Ak je v priebehu zápasu vylúčený hráč, hrá družstvo bez vylúčeného hráča v oslabení 10 min. 

Vylúčený sa nesmie opäť zapojiť do hry. Pri každom ďalšom vylúčení v už prebiehajúcej dobe oslabenia, 

sa táto doba predlžuje vždy o ďalších 5 min. od začiatku oslabenia, ale vždy ide o oslabenie najviac o 

jedného hráča. V prípade, že nemá oslabené družstvo dostatok hráčov do hry po viacnásobnom 

vylúčení a klesne tak počet hráčov pod 7,  tak rozhodca zápas ukončí. Hráč bude vylúčený z ihriska bez 

ukázania červenej karty. 

i./ Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže v tom 

istom zápase znovu vrátiť na hraciu plochu a zapojiť sa do hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov 

uvedených v zápise o stretnutí. Striedanie hráčov musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry a 

vykoná sa čo najrýchlejšie, aby nedochádzalo k mrhaniu hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú na hraciu 

plochu, musia byť pripravený pri lavičke náhradníkov v priestore technickej zóny. Hráči, ktorí z hracej 

plochy odchádzajú, ju môžu opustiť iba v technickej zóne, výnimkou je zranenie hráča. Nie je 

obmedzený celkový počet striedaní, ani počet striedaní jedného hráča. Vymenený hráč sa môže zapojiť 

do hry kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny hráčov a ich správny 

počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak rozhodca zistí vyšší počet hráčov z 

jedného družstva na hracej ploche, hru preruší (pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý prišiel 

ako posledný, vykáže z hracej plochy. Na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamžiku 

prerušenia hry.  



j./ Hrací čas je 2 x 30 min s 15 min prestávkou. Ak sa tréneri dohodnú, že ani jedno družstvo nebude 

odchádzať na prestávku do šatní, tak je možná aj dohoda na kratšom trvaní prestávky, minimálne však 

10 min.  

k./ Stretnutia v kategóriách U13  sa hrajú výlučne s loptami veľkosti č.4 (hmotnosť 290 – 390 g, obvod 

63 -66 cm) 

l./ Značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,  

m./ Pravidlo o postavení mimo hru (ofsajd) platí.  

n./ Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera najmenej 6 m od miesta priestupku.  

o./ Hráči môžu odohrať stretnutia výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou, Všetci hráči musia byť 

riadne ustrojení a používať chrániče holení. Ďalšia výstroj hráča podľa Pravidla 4 Pravidiel futbalu.  

p./ Zakázaná hra (Pravidlo VIII): 1. Platí znenie pravidla 12 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami:  

a.- Brankár musí po akomkoľvek chytení lopty dať loptu do 6 sekúnd na zem, alebo rozohrať. 

Ak by podľa rozhodcu brankár loptu nepoložil na zem, alebo nerozohral včas, nasleduje NVK z 

miesta priestupku. 

  b.- Ak odohrá brankár loptu zo svojho pokutového územia do poľa nohou, musí ním rozohraná 

lopta dopadnúť na vlastnú polovicu „malého“ ihriska alebo sa lopty musí dotknúť na vlastnej 

polovici iný hráč skôr, než lopta prejde cez poliacu čiaru. Táto podmienka platí aj pre ostatných 

hráčov vo vlastnom pokutovom území, ak bola lopta predtým von z hry (pri zahrávaní 

štandardnej situácie). Porušenie tohto pravidla sa trestá PVK z mysleného miesta, kde lopta 

prešla stredovú čiaru. Rozhodca môže uplatniť pravidlo o ponechaní výhody v hre pre súpera. 

V rozohraní lopty rukou brankár nie je obmedzený Ak sa dotkne brankár lopty rukou znovu po 

tom, čo ju z ruky pustil bez toho, aby sa medzi tým niekto iný lopty dotkol, je družstvo 

potrestané NVK z miesta priestupku. Taký istý je trest za to, ak brankár chytí úmyselnú „malú 

domov“.  

c.- Osobný trest je len 10 min  za vylúčenie. Hráč bude poslaný von z ihriska ústne bez ukázania 

červenej karty.  

q./ Štandardné situácie (pravidlo IX):  

1. Rozohratie hry a žreb. Platí znenie pravidla 8 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Žrebuje 

sa na „malom ihrisku“. Pri výkope (rozohratí hry) musia byť hráči súpera od lopty 6 m  

2. Vhadzovanie. Platí znenie pravidla 15 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Na čiarach 

vyznačených malými klobúčikmi, je rozhodnutie o lopte v aute rozhodcom robené pokiaľ 

možno presne, ale ak to nie je presvedčivé, nechá rozhodca pokračovať v hre.  

3. Kop od bránky. Platí znenie pravidla 17 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Kop od bránky 

sa vykoná tak, že lopta bude položená pred bránku vo vzdialenosti cca 8 m od bránkovej čiary 

(napravo, alebo naľavo od miesta, z ktorého sa zahráva pokutový kop). Hráči môžu po kope od 

bránky prevziať loptu v PÚ, ale potom môžu byť v PÚ bránený a atakovaní súperom. Hráči 

súpera sú pri kope od bránky mimo PÚ.  

r./ Na všetky stretnutia deleguje rozhodcov KR ObFZ. Stretnutie na „malom“ ihrisku vedie rozhodca 

bez asistentov. 

 



 


