
 

 

PPrraavviiddllaa  hhaalloovvééhhoo  ttuurrnnaajjee  
 

 

Hra se řídí pravidly sálové kopané upravenými organizátory tohoto turnaje následovně: 

a) Počet hráčů 4+1 

b) Hrací doba utkání ve skupinách je 2 x 7 min. 

c) Futsalový míč, rozměry hříště 36x18mm povrch haly Mondo-flex, házenkářské branky 

d) Střídání hokejovým způsobem bez přerušení hry, avšak ve vymezeném prostoru a za 

předpokladu, že hráč prvně opustí hrací plochu a teprve pak za něj nastoupí střídající hráč, 

v případě vyššího počtu hráčů na hřišti následuje vyloučení na 2 min., v případě vstřelení branky 

následuje návrat do hry a hra pokračuje v plném počtu 

e) Autová vhazování se uvádí do hry kopem v místě, kde míč opustil hrací plochu 

f) Při zahrávání autového vhazování, rohu, přímého nebo nepřímého kopu musí být soupeřův hráč 

vzdálen od míče 3 m. 

g) Zahrávání standardních situací do 5 sec. 

h) Pokud utkání o umístění skončí remízou, kopou se tři pokutové kopy na každé straně, poté jeden 

do rozhodnutí 

i) Skluz se nesmí používat 

j) Žlutá karta – vyloučení hráče na 2 min. (v případě vstřelení branky soupeřem se vyloučený hráč 

vrací do hry) 

k) Červená karta – vyloučení hráče do konce zápasu, přesilovka 2 min, potom možno nahradit 

dalším hráčem, během přesilovky může padnout více branek 

l) Hra brankaře: 

o Malou domů brankař nesmí chytat do rukou, při porušení tohoto pravidla následuje pokutový 

kop 

o Brankař může opustit brankoviště 

o V případě, že brankař opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, následuje pokutový kop 

o Brankař uvádí míč do hry vyhozením nebo výkopem z ruky jen do poloviny hřiště, nebo 

výkopem s dotekem či ze země bez omezení 

o Položí-li míč na zem a vyveze jej z brankoviště, je považován za hráče, míč již nesmí vzít do 

rukou, ale smí hrát nohou míč přes polovinu hřiště 

o Po doteku míče o strop nebo jiné zařízení haly následuje nepřímý kop proti provinivšímu se 

družstvu z poloviny hřiště 

o Pokutovým územím je házenkářský půlkruh, přestupky v tomto území se trestají pokutovým 

kopem z 6 m. 

 


