
PROPOZÍCIE ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ MALÉHO FUTBALU PRE  PRÍPRAVKY U11: 
 
Malý futbal vo futbalových kluboch je jedným z prostriedkov prípravných hier. Je to nenáročná 
činnosť, ktorá vplýva na voľný čas a súčasne vytvára kladný vzťah k futbalu už od žiackych 
rokov a dobré podmienky pre zdokonaľovanie hernej činnosti jednotlivca, dynamickej 
techniky, orientácie na malom priestore a kreativity.  
Pre ujednotenie organizácie, systému a formy stretnutí sú spracované jednoduché základné 
pravidlá. Sú prispôsobené podmienkam, ktoré jednotlivé kluby majú, ako napr.: rozmery 
ihriska, rozmery bránok, počet hráčov a pod.  
Pravidlo I.: Hracia plocha (viď. obr. č.1) Hracia plocha musí mať tvar obdĺžníka. Musí byť 
vyznačená viditeľnými čiarami. Na oboch koncoch musí byť vymedzené pokutové územie . Hrá 
sa na bránky prenosné rozmermi 5 m x 2 m zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie 
háčiky resp. plastové vrecia s pieskom).  
Pravidlo II.: Lopta Používa sa klasická žiacka futbalová lopta veľkosti č. 4, .  
Pravidlo III.: Počet hráčov Každé mužstvo má maximálne 8 hráčov, z ktorých musí byť jeden 
brankár (7+1). Počet náhradníkov nie je limitovaný. Striedanie bez obmedzenia počtu 
striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa uskutočňuje výlučne v 
prerušenej hre so súhlasom rozhodcu v priestore vyčlenenom pre striedanie hráčov t.j. z boku 
svojej polovice ihriska. Minimálny počet hráčov na ihrisku je 6 + 1.  
Pravidlo IV.: Výstroj hráčov Družstvo nastupuje v jednotnom úbore. Brankár musí mať 
farebne odlišné oblečenie od hráčov. Hráči môžu hrať výlučne v kopačkách s lisovanou 
podrážkou. Súčasťou výstroja sú u každého hráča i chrániče holenných kostí.  
Pravidlo V.: Rozhodca Na dodržiavanie pravidiel hry sa určuje rozhodca, ktorého deleguje KR 
ObFZ Dunajská Streda. Pred každým stretnutím sa vypisuje zápis o stretnutí v systéme ISSF.  
Pravidlo VI.: Asistenti rozhodcu Toto pravidlo sa neuplatňuje.  
Pravidlo VII.: Hrací čas Hrací čas je 2 x 12 minút v prípade, že na turnaji družstvo odohrá 3 
zápasy, 2 x 15 minút keď 2 zápasy a 2 x 10 minút keď 4 zápasy. Päťminútová polčasová 
prestávka na turnajoch sa musí dodržať.   
Pravidlo VIII.: Začiatok hry Pred začiatkom stretnutia sa mincou žrebuje o strany a výkop. Prvý 
a druhý polčas sa začína rovnakým spôsobom výkopom zo stredového bodu, výkop uskutoční 
ten, ktorý gól dostal.  
Pravidlo IX.: Lopta v hre a mimo hry Uplatňuje sa ako vo veľkom futbale. Mimo hry je lopta 
vtedy, ak prejde po zemi či vo vzduchu postrannú alebo bránkovú čiaru, alebo ak hru preruší 
rozhodca.  
Pravidlo X.: Dosiahnutie gólu Gól je dosiahnutý, ak lopta prejde celým objemom bránkovú 
čiaru medzi oboma bránkovými tyčami pod brvnom.  
Pravidlo XI.: Hráč mimo hry Toto pravidlo v malom futbale neplatí.  
Pravidlo XII.: Zakázaná hra a nešportové správanie Medzi základné porušenie patria: kopnutie 
alebo pokus o kopnutie súpera, vrážanie do súpera, jeho držanie, udretie alebo pokus 
o udretie súpera, hranie rukou, bránenie v hre súperovi, vrátane brankára. Rozhodca hráča, 
ktorý sústavne porušuje pravidlá, alebo sa správa nešportovo napomenie. Hráča, ktorý sa 
správa hrubo alebo hrá surovo rozhodca vylúči červenou kartou do konca stretnutia. 
Pravidlo XIII.: Voľné kopy Proti družstvu, ktorého hráč sa úmyselne, resp. neúmyselne 
dopustil porušenia pravidiel, rozhodca nariaďuje priamy voľný, resp. nepriamy voľný kop. Pri 
jeho realizácii musia byť všetci hráči súperovho družstva vzdialení min. 5 m od lopty.  



Pravidlo XIV.: Pokutový kop Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva v 
pokutovom území sa nariaďuje pokutový kop v prospech útočiaceho družstva. Pokutový kop 
sa kope zo vzdialenosti 8 metrov.  
Pravidlo XV.: Vhadzovanie lopty Ak prejde lopta po zemi alebo vo vzduchu celým objemom 
postrannú čiaru, vhadzuje ju do ihriska niektorý hráč z  opačného družstva, než z ktorého sa 
hráč dotkol posledný lopty pred jej opustením ihriska.  
Pravidlo XVI.: Kop, vyhodenie od bránky, malá domov Brankár smie z vlastného pokutového 
územia loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením na hraciu plochu. 
Pri malej domov môže hrať brankár len nohou. Pri porušení tohto pravidla zahráva sa 
nepriamy kop z hranice trestného územia na úrovni miesta, kde brankár loptu chytil do ruky.  
Pravidlo XVII.: Kop z rohu Ak prejde lopta po zemi alebo vo vzduchu úplne bránkovú čiaru a 
naposledy hral loptou hráč brániaceho družstva (vrátane brankára), zahráva sa kop z rohu. 
Priamo z rohu môže byť dosiahnutý gól. Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní 
kopu z rohu vo vzdialenosti 5 m od lopty.  
Poznámky:  
1) Pred každým stretnutím prípraviek  je povinná konfrontácia.  
2) Usporiadateľ zabezpečuje zdravotnícku službu (zdravotník, kvalifikovaný tréner) a k 
dispozícii musí byť kompletne vybavená lekárnička a nosidlá.  
3) Každý účastník cestuje na turnaje na vlastné náklady.  
4) Na jednotlivých turnajoch by každé družstvo malo nastúpiť k stretnutiam aspoň desiatimi 
hráčmi (možnosť striedania).  
5) Jednotlivé turnaje podľa rozpisu sa hrajú na jednom ihrisku.  
6) Polčasové prestávky a prestávky medzi zápasmi sú povinné, za ich dodržanie zodpovedajú 
všetky družstvá a rozhodca!  
7) Za víťazstvo sa pridelujú 3 body, za remízu jeden bod 
 

 


