
Samostatné ustanovenie k súťažiam U 13 a U11 

 

Súťaž žiakov  MO U 11 v súťažnom ročníku 2017/2018  
 - sa hrá na skrátenom ihrisku o rozmeroch max 68m x 45m, min 65m x 42m , postranné čiary 

a čiary pokutového územia sa vyznačia kuželami;- obr. ako príloha RS. 

 - 

 
 

bránky o rozmeroch 2 x 5 m sú umiestnené v strede šírky ihriska na úrovni oblúkov za 

šestnáskami. 

-pokutové územie je 10 m od bránkovej čiary  

-zápasy  sa hrajú výlučne s loptami č. 4 

-počet hráčov v hre je 7 + 1 teda 8 hráčov /minimálny počet hráčov je 6/1/. Medzi hráčmi 

môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre , ale tým spôsobom, že najprv 

striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu plochu 

-striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hráčov. 

-hrací čas je 2 x 25 min. minimálne s 10 min. prestávkou. 

-značka pokutového kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary. 

Na ihrisku sa zdržiavajú len hráči a tréner a vedúci družstva. Ostatní diváci musia byť mimo 

ohradeného ihriska! ( Tak ako je to v ostatných kategóriach futbalu) 

MFS riadi minimálne jeden delegovaný rozhodca nominovaný v ISSF. 

 

Nákres ihrisk pre súťaže žiakov U13 a U11 je ako doplnok k RS aj na internetovej stránke 

ObFZ. 

 

 

 

 

 



Súťaž žiakov MO U13 v súťažnom ročníku 2017/2018  
- hrá sa na skrátenom ihrisku, postranné čiary a čiary pokutového územia sa vyznačia 

kuželami, Pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú rozmery hracej plochy pre žiakov U13 

72 x 54 m ;- obr. ako príloha RS. 

 
- počet hráčov v hre je 8/1 brankár + 7 hráčov v poli /minimálny počet hráčov je 6/1 +5/ 

- striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom striedanie sa 

uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu; 

-hrací čas je 2x30 min. minimálne s 15. min. prestávkou ; 

-rozmer brán je 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu 

(zapichovacie háčiky, resp. plastové vrecia s pieskom); 

- zápasy  sa hrajú výlučne s loptami č. 4; 

- značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary; 

- rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska; 

- pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá 

domov, napomínanie, vylúčenie) platia; 

- pri zahrávaní SŠ ( s výnimkou rohového kopu ) nemôže stáť hráč útočiaceho družstva v 

bránkovom oblúku pred súperovou bránkou, 

- vzdialenosť pri zahrávaní ŠS je minimálne 5 m od lopty; 

- hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou; 

MFS riadi minimálne jeden delegovaný rozhodca nominovaný v ISSF. 

 

Nákres ihrisk pre súťaže žiakov U13 a U11 je ako doplnok k RS aj na internetovej stránke 

ObFZ. 

 


