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Všem oddílům OS žáků, OP mladších žáků a přípravek 

         Nový Jičín  19. 4.  2017 

 

Zpráva STK OFS Nový Jičín 
      

    Na základě připomínek oddílů po podzimní části SR 2016/2017 k zásadám soutěží OP mladších žáků a OS 

starších žáků 1 + 7 a k zásadám soutěží přípravek upravuje STK OFS Nový Jičín pro jarní část soutěže 

2016/2017 tyto zásady v Rozpisu soutěží OFS následovně: 

 

Bod 3.2 Zásady soutěže OP mladších žáků a OS starších žáků 1 + 7 (skupiny A + B) 
   Text tohoto bodu se nahrazuje textem následného znění: 

 

Bod 3.2.1 Hrací plocha 

  Polovina hřiště ohraničená pomezními čarami, středovou čarou a čarou brankového území („malé vápno“) 

velkého hřiště rovnoběžnou s brankovou čarou prodlouženou ke stávajícím pomezním čarám (dále jen „malé 

hřiště“). Prodlouženou čáru brankového území lze vyznačit barevnými kloboučky či jinými metami 

vzdálených od sebe cca 4 metry.  

 

Bod 3.2.2 Další vyznačení hrací plochy 

   - pokutové území – 12,5 metru od brankové čáry přes celou šířku „malého hřiště“ označené na postranních 

čarách kloboučky nebo praporky. K vymezení pokutového území lze využít prodlouženou postranní čáru 

pokutového území velkého hřiště, pokud splňuje rozpětí vzdálenosti 10 – 15 metrů od brankových čar 

„malého hřiště“.  

   - značka pokutového kopu – 8 metrů před brankou (bílý bod „lajnovací“ barvou) 

   - značka pro kop z rohu – 16 metrů od brankové tyčky (klobouček nebo praporek u brankové čáry „malého 

hřiště“) 

 

Bod 3.2.3 Branky 

    Branky přenosné, rozměr 5 x 2 metry. 

 

Bod 3.2.4 Počet hráčů 

    Počet hráčů 1 družstva – brankář + 7 hráčů v poli, minimální počet hráčů k sehrání utkání – brankář + 6 

hráčů v poli. 

 

Bod 3.2.5 Střídání 

    Střídání opakované, maximální počet náhradníků 7. 

 

Bod 3.2.6 Hrací doba 

    Starší žáci – OS       2 x 35 minut 

    Mladší žáci – OP     2 x 30 minut 

    Doba poločasové přestávky 10 minut musí být dodržena. 
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Bod 3.2.7 Další zásady 

    - při rozehrávání volných kopů musí být hráči soupeře vzdáleni nejméně 6 metrů od místa kopu 

    - platí pravidlo o ofsajdu v pokutových územích 

    - v případě vyloučení hráče během utkání hraje družstvo bez vyloučeného hráče v oslabení 10 minut. Po 

této době za něj může nastoupit jiný hráč, vyloučený hráč nemůže již v daném zápase nastoupit. 

    - kop od branky se provádí ze vzdálenosti max. 8 metrů od brankové čáry. Při kopu od branky musí míč 

opustit pokutové území.   

    - Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout 

na vlastní polovinu nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící 

čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče, kteří budou rozehrávat standardní situaci (kop od branky, 

volný kop) z pokutového území. Porušení tohoto pravidla je trestáno nepřímým volným kopem 

z pomyslné půlící čáry, kde ji míč přešel. 

       Pokud brankář zachytí míč ve hře a položí jej na zem a s míčem opustí pokutové území, pak může brankář 

překopnout míč i přes půlící čáru. 
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Bod 3.4 Zásady soutěže přípravek 
              Bod 9 doplněn o další odrážku: 

 - Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na 

vlastní polovinu nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru. 

Tato podmínka platí i pro ostatní hráče, kteří budou rozehrávat standardní situaci (kop od branky, volný 

kop) z pokutového území. Porušení tohoto pravidla je trestáno nepřímým volným kopem z pomyslné půlící 

čáry, kde ji míč přešel.   

    Pokud brankář zachytí míč ve hře a položí jej na zem a s míčem opustí pokutové území, pak může     brankář 

překopnout míč i přes půlící čáru. 

 

 

 

 

 

 

                 Dědík Lukáš v.r.                                                                     Bc. Radim Dresler v.r. 

            předseda STK OFS NJ                                                                     sekretář OFS NJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


