Súťaže prípraviek pre 1. -2. -3., 3.-4.-5. ročníky
Hrací systém bude turnajovým spôsobom, počet turnajov bude závislý od počtu prihlásených
družstiev v jednotlivých kategóriách. Predpokladaný počet turnajov v jesennej časti bude
v počte minimálne štyri. Miesto turnajov bude vyberané podľa lokality prihlásených družstiev
a požadovaného technického zabezpečenia usporiadajúceho FK, FO a TJ.
Prihlásená prípravka , ktorá sa zúčastní turnajov bude považovaná a uznávaná ako
mládežnícke družstvo. Podmienkou štartu je hra na registračné preukazy.
Prihlásené družstvá sa riadia pravidlami malého futbalu pre 1.-2.-3.-4.-5. ročník.
Rozoznávame kategórie:
a) Kategória mladšia prípravka ročníky 1.-2.-3.
b) Kategória staršia prípravka ročníky 3.-4.-5.
c) Kategória MIX prípravka ročníky 1.-2.-3.-4.-5.

HRACIA PLOCHA
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Pre 1.-2.-3.-4.-5. ročník to je polovica
riadneho ihriska bez pokutového územia (ďalej len PÚ ), vyznačená viditeľnými čiarami (na
predĺženie čiar 16-tky je možné použiť kužele). Na oboch stranách HP musí byť vyznačené
PU (viď. nákres HP). Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
kolmo na stred bránky. Bránky musia mať rozmer 5x2m, musia byť vybavené sieťami a
zabezpečené proti prevráteniu.
LOPTA
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 1.-2.-3.-4.-5. veľkosť č.4. Usporiadateľ musí
pripraviť ku hre minimálne 3 lopty.
POČET HRÁČOV
1. V družstve mladšia prípravka , staršia prípravka a MIX prípravka štartuje 6 hráčov +
brankár.
2. Počet náhradníkov je 7 a viac.
3. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený.
4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba
vo vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.
VÝSTROJ HRÁČOV
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať
farebne odlíšený dres od oboch družstiev.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi)
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
ROZHODCA
Rozhodca dohliada na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dozrie na riadne vyplnenie
zápisu o stretnutí v troch vyhotoveniach a skontrolovať RP. Kópie si po stretnutí prevezmú
vedúci oboch družstiev. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí domáci KR ObFZ

Trenčín..V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni)
povinné sa dohodnúť na rozhodcovi laikovi. V prípade nedohody, rozhodne o rozhodcovi
žreb a táto skutočnosť sa uvedie v zápise o stretnutí. Rozhodca laik preberá všetky právomoci
kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je
povinný zaslať originál zápisu o stretnutí na ŠTK ObFZ Trenčín. Kópie si po stretnutí
prevezmú vedúci oboch družstiev. Ak rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FO
nasledujúci pracovný deň po stretnutí na ŠTK ObFZ Trenčín.
HRACÍ ČAS
Družstvá mladšej, staršej a MIX prípravky hrajú 2 polčasy po 25 minút s prestávkou 15
minút. V závislosti na množstve prihlásených družstiev a turnajovom spôsobe je možné
skrátiť hrací čas na 2 polčasy po 15 minút
HRÁČ MIMO HRU
Pravidlo o postavení mimo hry sa uplatňuje jedine v priestore pokutového územia.
VOĽNÉ KOPY
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri
jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.
POKUTOVÝ KOP
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca
pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8
metrov od bránkovej čiary kolmo na stred bránky.
VHADZOVANIE LOPTY
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP
niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
KOP OD BRÁNY, OTVORENIE HRY, MALÁ DOMOV
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre
položením na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade
porušenia pravidla o malej domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z
čiary PU najbližšie kolmo k miestu, kde bolo porušené pravidlo.
NÁLEŽITOSTI DRUŽSTVA/SÚPISKY
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi.
Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo hráča, meno, priezvisko a
kvalifikáciu trénera, mená, priezviská a adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára
klubu. Hráči musia mať kartičku poistenca.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky ostatné pravidlá PF platia. Zmyslom súťaží prípraviek je učiť žiakov hrať futbal a nie
získavať body, ale z dôvodu motívacie budú tabuľky uverejňované po každom turnaji.

Pre ročník 2014/2015 v prípravkách štartujú:
1. ročník – 1.1.2008
2. ročník – 1.1.2007
3. ročník – 1.1.2006
4. ročník – 1.1.2005
5. ročník – 1.1.2004
V kategórii prípravky môžu štartovať dievčatá narodené po 1.1.2003
Zámyslom ŠTK ObFZ Tenčín je pozvať na záver sezóny všetky zúčastnené družstvá na
záverečný turnaj, pod záštitou ObFZ Trenčín.

