
 

 

VÝBER Z PRAVIDIEL FUTSALU 

(platných pre MLMF PB ) 

 

 Hrací čas je 2 x 25 min ( 5 min prestávka) 

 Počet hráčov 4 + 1 brankár 

 Maximálny počet hráčov na zápasovej súpiske nie je obmedzený 

 Každý faul, po ktorom nasleduje priamy kop sa akumuluje (spočítava), a každý polčas po 6-tom 

(vrátane) a vyššom faule zahráva súperove mužstvo voľný kop z 10 m 

 Aut sa nehádže, ale kope, a to tak, že hráč si loptu položí na autovú čiaru a pri tom musí mať obe 

nohy mimo hracej plochy; minimálna vzdialenosť súperovho hráča je 5 metrov 

 Rovnaká vzdialenosť súperovho hráča od miesta zahrávania ( 5 m ) platí pri všetkých štandardných 

situáciách 

 Prísny zákaz sklzov (šmýkačiek) – pri súboji s protihráčom automaticky nasleduje žltá karta 

 Pri situáciách okrem súboja s protihráčom (napr. sklz pri autovej čiare alebo na bránkovej čiare je 

povolený bez potrestania hráča) 

 Brankár vo svojom bránkovom území má sklzy povolené, ale nesmi pri tom faulovať protihráča 

 Brankár rozohráva „päťky“ rukou, ale musí hodiť loptu mimo bránkové územia, inak nasleduje 

nepriamy kop 

 Vlastný hráči nemôžu prihrať 2x za sebou brankárovi v prípade, že sa lopty nedotkol protihráč 

alebo lopta neprešla na súperovu polovicu ihriska, inak nasleduje nepriamy kop 

 Brankár musí rozohrať loptu (rukou alebo nohou) na vlastnej polovici do 4 sekúnd, inak nasleduje 

nepriamy kop súpera, takisto všetky štandardné situácie sa musia rozohrať do 4 sekúnd !!! 

 Každý polčas má mužstvo práva na 1 oddychový čas (time-out) v dobe trvania 1 minúty 

 Striedanie hráčov musí byť vykonané vo vyznačenej zóne pred striedačkami, a to tak, že najskôr 

striedaný hráč opustí hraciu plochu a až potom na ňu môže vstúpiť striedajúci hráč 

 Za 2 žlté karty nasleduje červená, po červenej karte je mužstvo oslabené na 2 minúty o jedného 

hráča, ak dá súper gól mužstvo automaticky hrá s plným počtom hráčov 

 Po 3 žltých kartách v rôznych zápasoch počas sezóny nasleduje automatické zastavenie činnosti 

hráčovi na 1 najbližší hraný zápas 

 Za hrubú urážku rozhodcu (vulgarizmus) a za hrubé nešportové správanie je hráč potrestaný 

červenou kartou a zákazom činnosti na minimálne 3 zápasy nepodmienečne 

 Hráč nemôže diskutovať s rozhodcom o jeho výrokoch, okrem kapitána mužstva, inak bude 

potrestaný žltou kartou !!! 


