
UP!ESN"NÍ PRAVIDEL TURNAJE
McDonald’s Cup 2019/2020

H!I#T"
Plocha o rozm!rech 45"25 m – viz nákres + 
technická poznámka.
D!le"ité upozorn#ní: P#ípadné odehrání krajského 
kola v hale podléhá p#edchozímu schválení 
Organiza$ního v%boru turnaje. OVT doporu$uje 
v p#ípad! nep#íznivého po$así p#esunutí termínu kola.

PO$ET HRÁ$%
Na soupisku lze zapsat maximáln! 12 hrá$!. 
Organiza$ní v%bor turnaje doporu$uje odehrát v&echna 
kola po$tem hrá$' v poli 5+1. Maximální mo(ná úprava 
po$tu hrá$' v poli na &kolních, okrskov%ch a okresních 
kolech je 7+1.
D!le"ité upozorn#ní: Od krajsk%ch kol v%&e se hraje 
jednotn%m systémem po$tu hrá$' v poli 5+1.

ST!ÍDÁNÍ HRÁ$%
„Hokejové“ – v pr'b!hu hry st#ídající hrá$ musí jako 
první opustit hrací plochu v prostoru, kde je trenér 
(u$itel) a náhradní hrá$i.

HRACÍ DOBA
• kategorie A – 2" 15 min. (v(dy s p#estávkou)
• kategorie B – 2" 20 min. (v(dy s p#estávkou)

V p#ípad! turnajového zp'sobu je mo(no hrací dobu 
upravit dle pot#eby se souhlasem v&ech vedoucích 
dru(stev a vzhledem k mo(nostem ú$astník', po#adatel 
m'(e stanovit jako minimální hrací dobu 2" 8 min. – 
s p#estávkou pro v%m!nu stran.

BRANKA
Rozm!ry 5 " 2 m na minifotbal, u &kolních kol podle 
podmínek i branky na házenou.

MÍ$
Fotbalov%, velikosti $. 4 (men&í pr'm!r, leh$í).

V&STROJ
Není povolena obuv s ko(enou podrá(kou a vym!niteln%mi 
kolíky, dresy – stejná barva u jednoho mu(stva, branká# 
barevn! odli&en% od spoluhrá$' i soupe#e.

ROZHOD$Í
Z #ad u$itel', trenér', rodi$', ale i (ák' star&ích 
ro$ník' Z) (8., 9. t#ída) okresní, krajská finále 
a Svátek fotbalu – kvalifikovan% rozhod$í (pro turnaj 
McDonald’s Cup je mo(né vyu(ít i projektu mlad%ch 
rozhod$ích v rámci FA*R, seznamy rozhod$ích jsou 
k dispozici na p#íslu&n%ch KFS).

STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ V&DAJE
Dle zp'sobu financování v p#íslu&ném kalendá#ním roce.

ZDRAVOTNÍK
Za zdravotní slu(bu zodpovídá po#adatel akce, ú$astníci 
sout!(e musí mít u sebe karty zdravotní poji&+ovny.

H!I#T", MÍ$E
Zabezpe$uje po#adatel akce.

Poznámky k pravidl'm
MÍ$ V ZÁZEMÍ
Za postranní $arou – autové vhazování provádí hrá$ 
dru(stva, které se neprovinilo (ob! ruce s mí$em za hlavou).

MÍ$ ZA BRANKOVOU $AROU
a) Vinou úto$ícího dru(stva – hru zahajuje branká# 

libovoln%m zp'sobem (rukou, nohou, ze zem!, z ruky).
b) Vinou bránícího dru(stva – úto$ící dru(stvo provádí 

rohov% kop.

HRA BRANKÁ!E
Mí$ za brankovou $arou: branká# musí rozehrát v(dy 
z brankového území a to do poloviny h#i&t!. Mí$e se 
musí dotknout n!kter% z hrá$' na této polovin! h#i&t!; 
nesta$í odraz od zem!. Poru&ení pravidla se trestá 
p#ím%m voln%m kopem z poloviny h#i&t!.
Branká% chytí mí$ ze hry do rukou:
Jestli(e branká# rozehrává mí$ z brankového území 
z ruky (v%hozem, v%kopem), musí rozehrát v(dy 
do vlastní poloviny h#i&t!. Mí$e se musí dotknout 
n!kter% z hrá$' na hrací plo&e.
Poru&ení se trestá p#ím%m voln%m kopem z poloviny h#i&t!.
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Jestli!e branká" polo!í mí# na zem – mí# je ve h"e (soupe" 
m$!e branká"e atakovat), nesmí mí# op%t vzít do rukou. 
Mí# m$!e nohou rozehrát i p"es p$lící #áru.
Malá dom! – pokud branká" zahraje mí#em rukou 
v brankovém území poté, co mu jej úmysln% nohou 
p"ihrál spoluhrá#.

Kategorie A – dovolená hra
Kategorie B –  nedovolená hra
 => trestá se pokutov&m kopem

NEDOVOLENÁ HRA
• Dr!ení, strkání, podrá!ení, vrá!ení rukama apod., hra 

rukama u hrá#$ v poli po celé plo'e h"i't%, u branká"e 
mimo pokutové území.

• P"i rozehrání volného p"ímého, nep"ímého 
a rohového kopu musí stát hrá#i úto#ícího dru!stva 
minimáln% 3 m od branká"e.

TRESTY
• Nedovolená hra se trestá p"ím&m kopem, z n%ho! m$!e 

b&t p"ímo dosa!eno branky, bránící dru!stvo m$!e postavit 
tzv. „ze(“ z vlastních hrá#$ minimáln% 6 m od mí#e.

• P"i pokutovém kopu, kter& se provádí 
za nedovolenou hru v pásmu 10 m od branky 
ze vzdálenosti 8 m od st"edu branky, není ze( 
povolena, v'ichni hrá#i mimo st"ílejícího musí 
stát za mí#em ve sm%ru od branky, na ní! se kop 
provádí – mimo území vymezeného pro hru branká"e 
rukou.

• Za zvlá't% hrubé fauly #i nesportovní v&roky je mo!no 
hrá#e napomenout (!lutá karta), p"i opakování nebo 
provin%ní jin&m hrub&m zp$sobem i vylou#it (#ervená 
karta), pop". vylou#it do konce utkání i bez napomenutí. 
Dru!stvo pak hraje oslabeno (pozor p"i st"ídání).

• Klesne-li po#et hrá#$ pod 4 (v#etn% branká"e), hra 
kon#í pro nedostate#n& po#et hrá#$, toto mu!stvo 
prohrává s v&sledkem 0:3, je-li v&sledek v danou 
chvíli na h"i'ti pro vít%zné dru!stvo p"ízniv%j'í, 
ponechává se v platnosti.

• Dru!stvo, které odmítne nastoupit k plánovanému 
utkání dle rozpisu, je diskvalifikováno, prohrává 
kontuma#ním v&sledkem 0:3 a je ve v&sledkové 
listin% uvedeno mimo po"adí. Jeho p"ípadné v&sledky 
z p"edcházejících utkání se do turnaje nezapo#ítávají 
(anulují se).

NETRESTÁ SE
• Postavení mimo hru (ofsajd).

V#JIMKY PRO $KOLNÍ KOLA
• Po#et hrá#$ – m$!e b&t i ni!'í, ne v'ak mén% ne! 

5 hrá#$ v poli.
• Velikost branky – je mo!no vyu!ít i házenká"sk&ch.
• Velikost h"i't% – m$!e b&t i men'í, ne v'ak men'í 

rozm%r$ házenká"ského h"i't%.

STANOVENÍ PO!ADÍ VE SKUPIN"
1.  Vít%zem sout%!e nebo její skupiny je dru!stvo, které 

dosáhne nejvy''ího po#tu bod$.
2.  V p"ípad% shodného po#tu bod$ více dru!stev 

rozhoduje o po"adí postupn%:
 a) vy''í po#et bod$ ze vzájemn&ch utkání,
 b) brankov& rozdíl ze vzájemn&ch utkání,
 c)  vy''í po#et vst"elen&ch branek ze vzájemn&ch utkání,
 d)  vy''í brankov& rozdíl ze v'ech odehran&ch utkání 

v sout%!i,
 e) vy''í po#et vst"elen&ch branek v sout%!i,
 f) los.

UR%ENÍ POSTUPUJÍCÍHO V P!ÍPAD" 
NEROZHODNÉHO V#SLEDKU
Utkání #tvrtfinále, semifinále, finále – 5 pokutov&ch 
kop$, p"ípadn% dále po jednom pokutovém kopu a! 
do rozhodnutí/dle FA)R.

TECHNICKÉ POZNÁMKY
Rozm%ry hrací plochy malého h"i't% (dále jen „malé h"i't%“) 
jsou dány rozm%ry #tvrtiny hrací plochy velkého h"i't%, 
s maximálním d$razem na bezpe#nost hrá#$. Pojmem 
„zmen'ené h"i't%“ je také mín%na hrací plocha tzv. 
„zmen'eného h"i't%“.


