Pravidla pro OS předpřípravek 3 + 0 /roč.nar.2011 a ml./
Startují: hráči narození po 1.1.2011 /dívky po 1.1.2010/ a mladší.
Soupiska hráčů: KM doporučuje oddílům mít k turnaji připravenou, vytisknutou
soupisku (seznam) hráčů/ček s RČ – ID čísly FAČR pro kontrolu oprávněnosti startu
hráčů/ček.
Prohlášení rodičů: KM doporučuje oddílům mít s rodiči (zákonným zástupcem)
hráčů/ček vyplněné prohlášení o povolení startu v zápasech OS předpřípravek a podepsané
zákonným zástupcem hráče/čky.
Branky: 1,2 x 1,8 metrů, musí být ukotveny.
- 4 ks bude na turnaje propůjčovat OFS Rychnov n. Kn. – branky se budou na turnajích
předávat – přidám rozpis, jak budou branky putovat
- branky vlastní Sp. Rychnov n.Kn. a SK Kostelec n. Orl./AFK Častolovice, budou je na
turnaje vozit a propůjčovat
Míč: velikost č.3 odlehčený zn. JAKO - 4 ks vlastní OFS Rychnov n. Kn. – budou po
turnajích rotovat, další potřebné míče ke hře zajistí pořadatel turnaje
Hrací doba:
- 1 x 14 min. při účasti pěti mužstev na turnaji – poločasová přestávka dle dohody
- 2 x 9 min. při účasti čtyř mužstev na turnaji
Hřiště – hrací plocha /HP/ a další nařízení:
- umístění hrací plochy – 2 minihřišťě na HP velkého hřiště
- velikost hrací plochy – 20 x 15 metrů, HP je vyznačena kloboučky
- pokutové území /PÚ/ – přes celou šířku HP
- hloubka PÚ – 4 metry od brankové čáry do hloubky HP – dát z každé strany
klobouček
- pokutový kop /PK/ – 4 metry od brankové čáry do hloubky HP
- rohový kop – 4 metry od vnější strany brankových tyčí
- pravidlo ofsajdu neplatí
- hraje se bez brankaře, rukou v PK nesmí hrát žádný hráč, v opačném případě se
zahrává PK
- všechny kopy jsou přímé, branky z PVK může být dosaženo jen v případě, že se
PVK zahrává na útočné polovině rozehrávajícího mužstva

- branky může družstvo dosáhnout jen v případě, je-li střela na branku zahrána na
útočné polovině hřiště
- rozehrání míče z autu je možno provést vhazováním nebo rozehráním na
spoluhráče – branka z autu neplatí, po rozehrání na spoluhráče branka platí
- při zahrávání volného přímého kopu (VPK) musí být bránící hráč minimálně 2 metry
od volně stojícího míče
Střídání: opakované v přerušené i nepřerušené hře, vstup hráče na HP jen v prostoru
střídaček – střídaný hráč musí nejprve opustit HP, teprve poté může nastoupit hráč
střídající, minimální počet hráčů jednoho družstva je 3.
Dresy: v případě shodnosti barvy dresů dvou mužstev je povinen pořadatel turnaje/utkání
zajistit rozlišovací dresy, každý hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje.
Branky a míče: skládací branky se sítí (4 ks) a míče vel. 3 odlehčený zn. JAKO na hraní
(4 ks) propůjčí KM OFS Rychnov n.Kn. Tyto hrací potřeby budou rotovat po jednotlivých
turnajích a za jejich nepoškozenost při předávání dalšímu pořadateli zodpovídá pořadatel
ukončeného turnaje. Prosím, dbejte na řádné zacházení s brankami, při převzetí je
zkontrolujte, případné poškození se snažte opravit nebo je nahlaste KM OFS – Leimer V.605 045 245
Informace o organizaci a průběhu soutěže byly s mužstvy projednány na losovacím
aktivu mládeže 27.3.2018 v Rychnově n.Kn.
Případné organizační záležitosti řešte vždy s pořadatelem turnaje !!!
Povinnosti pořadatele turnaje: pořadatel turnaje je povinen po ukončení turnaje, nejdéle
však do 24 hod. podat stručnou zprávu o uskutečnění a průběhu turnaje předsedovi KM
OFS Rychnov n.Kn. na mail vaclavmarie@seznam.cz Součástí zprávy budou výsledky
zápasů se střelci branek, informace o stavu a nepoškozenosti branek a míčů, které budou
mezi pořadateli turnajů rotovat, případně stručné hodnocení.
V Rychnov n.Kn. 12.4.2018

Leimer Václav předseda KM OFS RK

