


Počítač (notebook)

Internet (wifi)

Tlačiareň

•Usporiadajúci klub by mal mať v prípade potreby náhradné 

zápisy na stretnutie.

•Obsluha takýchto zariadení by mali byť výhradne  v 

kompetencii usporiadajúceho  klubu.



 FK musia byť vybavené 

tabuľkou na striedanie.

 FK musia mať minimálne 

2 lopty na zápas.

 FK musí mať k 

dispozícii lekárničku.



Najmä v jarnej 

časti súťaží je 

pripravenosť HP 

potrebná aby sa 

nemusel meniť 

stanovený termín. 



Zábradlie musí byť 

od hracej plochy 

vzdialené minimálne 

1,5 m.



Kritériá určujúce víťaza z jedného stretnutia 
alebo dvoch stretnutí hraných systémom 
„doma-vonku“

 Pravidlá súťaže vyžadujú určiť víťaza po 
nerozhodnom výsledku. 

Môžu sa využiť tri spôsoby 

góly dosiahnuté na ihrisku súpera 

predĺžený hrací čas 

kopy na bránku zo značky pokutového kopu. 



 Ak sa stretnutie skončí v normálnom
hracom čase a nie je o víťazovi
rozhodnuté, nasleduje 5 min.
prestávka, pred predĺžením.

 Hráči sa musia zdržiavať na HP.
Prestávka už medzi polčasmi v
predĺžení nie je.

 Ak nie je o víťazovi rozhodnuté v
riadnom hracom čase, tak sa
odohrajú ďalšie dva rovnaké časové
úseky s hracím časom 15 minút.



 Ak nie je o víťazovi rozhodnuté 
ani po predĺženom hracom čase, 
tak nasledujú kopy na bránku 
zo značky pokutového kopu.

 Rozhodca vyžrebuje bránku, na 
ktorú sa budú kopy vykonávať.

 Rozhodca vykoná žrebovanie 
za prítomnosti kapitánov 
(víťaz vyberá či jeho mužstvo vykoná kop ako prvé alebo 
druhé v poradí).

 Obe družstvá vykonajú po 5 
kopov.

 Kopy vykonávajú družstvá 
striedavo.



 Každé družstvo zodpovedá za to, aby sa kopov 
zúčastnili len tí hráči, ktorí boli v okamihu skončenia 
stretnutia na hracej ploche. Rovnako ako aj za 
poradie, v ktorom budú hráči kopy na bránku 
zahrávať. Nevyžaduje sa informovať rozhodcu o 
poradí ich vykonávania. 

 Ak má jedno družstvo po skončení hry, pred akciou 
kopov alebo aj počas nej vyšší počet hráčov ako 
družstvo súpera, musí znížiť počet hráčov tak, aby sa 
vyrovnal počtu hráčov súperovho družstva. Rozhodca 
musí byť informovaný o mene a čísle hráča 
vylúčeného z procedúry kopov na bránku zo značky 
pokutového kopu. 



 Postavenie aktérov pri kopoch 
na bránku zo značky 
pokutového kopu:

 Hráči vykonávajúci kop na bránu 
sa musia nachádzať v stredovom 
kruhu, spolu s AR.

 Brankár ako spoluhráč aktéra 
kopu musí v tej chvíli zostať na 
hracej ploche mimo pokutového 
územia, v ktorom sa kopy 
vykonávajú, a to v mieste, kde 
čiara pokutového územia pretína 
bránkovú čiaru.



 Kop na bránku je skončený, ak sa zastaví pohyb 
lopty, alebo je lopta mimo hracej plochy (úplne za 
bránkovou čiarou v bránke alebo mimo nej), brankár 
ju vyrazí do hracej plochy alebo ak rozhodca preruší 
procedúru kopov z dôvodu akéhokoľvek priestupku.

 Procedúra kopov na bránku nesmie byť oneskorená kvôli 
hráčovi, ktorý opustí hraciu plochu. Kop hráča sa bude 
považovať za prepadnutý, nedosiahnutý gól, ak sa hráč nevráti 
na hraciu plochu včas, aby kop na bránku zo značky 
pokutového kopu vykonal. 

 Ak rozhodca nariadi opakovať kop na bránku zo 
značky pokutového kopu, musí ho vykonať ten istý 
hráč.



Dobrá znalosť Pravidiel futbalu je

nemenej dôležitá aj pre trénerov a

funkcionárov, lebo títo sú povinní viesť

hráčov k slušnej hre a k tomu, aby aj pri

vypätých situáciách, ktoré zákonite

futbal prináša, nezabúdali na vlastné

poslanie športu, na úctu k súperovi a

naplnenie významu slov fair-play.


