Příloha č. 8
Pravidla hry 7 + 1 starší žáci
Soutěž starších žáků 7 + 1 se hraje podle Pravidel Fotbalu platných od 1. 7.
2015 s odlišnostmi v tomto předpise.
Pravidlo 1
HRACÍ PLOCHA
Povrch hrací plochy
Utkání mají byt hraná na přírodních nebo umělých površích na normálních hracích plochách
pro fotbal dospělých.

Hrací plocha
Délka:
Šířka:

od pokutového území po pokutové území.
šířka hrací plochy pro fotbal dospělých

Pokutové území
Brankové čáry se vyznačí kloboučky od vnitřní brankové tyče směrem k postranní čáry.
Ve vzdálenosti 12,50 m na brankové čáře od vnitřní strany brankové tyče směrem k postranní
čáře se kužely odlišné barvy označí pokutové území, stejně tak 12,50 m od brankové čáry na
postranní čáře. Pomyslné spojnice mezi kužely vymezují pokutové území.
V každém pokutovém území se na pomyslné kolmici k brankové čáře, vedené za středu
brankové čáry, vyznačí ve vzdálenosti 8 m od brankové čáry vhodným způsobem pokutová
značka.

Praporky
V každém rohu hrací plochy musí byt umístěná nejméně 1,50 m vysoká a nahoře zaoblená
tyč, na niž je připevněn praporek.

Branky
Branka musí být umístěna uprostřed každé brankové čáry.
Vzdálenost mezi brankovými tyčemi je 5 m, vzdálenost spodního okraje břevna od země je
2 m. Branky musí být pevně ukotveny k zemi.

Pravidlo 2
MÍČ
Rozměry a materiál
Míč odpovídající pravidlu
• musí byt kulatý
• musí být zhotoven z kůže nebo jiného vhodného materiálu
• hraje se míčem č. 5

Pravidlo 3
POČET HRÁČŮ
Hráči
Utkání hrají dvě družstva. Každé družstvo má nejvýše osm hráčů, z nichž jeden musí být
brankář. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé z družstev má méně než pět hráčů.

Soutěžní utkání
V utkání může být nasazeno maximálně osm náhradníků.

Procedura střídání
Kteréhokoli hráče může vystřídat náhradník. Střídaní se provádí v přerušené hře, střídání
může byt opakované.

Menší počet hráčů
Klesne-li v průběhu utkání počet hráčů jednoho družstva definitivně po pět, rozhodčí utkání
ukončí a podá o tom zprávu v zápise o utkání. Stejně rozhodčí ukončí utkání v případě,
jestliže počet hráčů klesne definitivně pod pět těsně předtím, než mihl být proveden nařízený
pokutový kop.

Pravidlo 7
DOBA HRY
Rozdělení doby hry
Utkání se hraje na dva poločasy po 35 minutách.

Poločasová přestávka
Hráči mají právo na poločasovou přestávku.
Poločasová přestávka trvá 15 minut

