
Základní pravidla a organizační ustanovení hry pro předpřípravku 3+0 

Hráči: 3+0  
Rozměry hřiště: 12-18 m × 20-28 m  
Branky: 120 x 64 cm  
Čas: 1 x 15 minut 
Míč: velikost číslo 3  

Hráči: startují hráči r. 2013 a mladší, dívky r. 2012 a mladší.  

Náležitosti mužstev: platí v plném rozsahu soutěžní řád a pravidla fotbalu (vedoucí mužstva, dresy s čísly apod.). 
Každé mužstvo je povinno před začátkem turnaje odevzdat organizátorovi turnaje řádně vyplněnou soupisku 
mužstva, dále je mužstvo povinno mít k dispozici aktuální listinu hráčů z IS (pro případ kdy nepůjde IS nebo 
organizátor turnaje nezajistí výpočetní techniku dle SŘ).  
Každé mužstvo je povinno vyplnit v ZoU sestavu a vedoucího mužstva. 

Na hřišti má každý tým dvě branky (podporuje možnost samostatného rozhodování). 
 
Rozhodčí – nenominuje se, nechat hrát, rozhodují trenéři 
Vhazování - přihrávkou nohou, nebo vyvedením míče. Gól může dát třetím dotykem i hráč vyjíždějící ze zámezí.  
Střídání hráčů opakované bez přerušení hry.  
Volné kopy z vlastní poloviny nesmí být nakopnuty směrem na branku do souboje ve skrumáži „na teč“, ale 
rozehrány cíleně spoluhráči na vlastní polovině hřiště. 

Organizátor turnaje má možnost připravit 1 hřiště (4 branky), nebo 2 hřiště (8 branek pro časově kratší trvání 
turnaje).  
 
Zároveň je organizátor turnaje povinen připravit výpočetní techniku dle SŘ (např. pro potřebu kontroly 
totožnosti hráčů). 

Organizátor turnaje je povinen do zprávy o průběhu turnaje zapsat případné protesty, zranění hráčů a další 
důležité skutečnosti související z průběhem turnaje (např. přerušení v důsledku počasí, nevhodného chování 
diváků apod.) 

 
O konečném pořadí v turnaji rozhoduje: 

1. počet vstřelených branek 

2. počet bodů 

3. vzájemné utkání 

4. rozdíl ve skóre 

Každý organizátor turnaje je povinen neprodleně po ukončení turnaje (nejpozději do následujícího 
pondělí do 12,oo hodin.) zaslat naskenovaný zápis z turnaje na předepsaném formuláři emailem na 

ofsbenesov@seznam.cz , originál zápisu z turnaje a soupisky mužstev oddíl uchová po dobu do 
ukončení celého soutěžního ročníku 

 

 

 


