Dodatky Pravidel futsalu 2021/22
PRAVIDLO 1 –
Hrací plocha

9.

Branky
Brankové tyče a břevno obou branek musí mít stejný tvar, který musí být čtvercový, obdélníkový, kulatý,
eliptický nebo kombinací těchto možností.

10. Posunutí branky
Pokud hráč bránícího družstva úmyslně posune nebo převrátí vlastní branku a dojde ke kontaktu branky s
míčem, je nařízen pokutový kop pro družstvo soupeře a provinivší se hráč musí být napomenut nebo pokud
přestupek zabránil družstvu soupeře v dosažení branky nebo zmařil zjevnou brankovou příležitosti, musí
být vyloučen.
Pokud branku soupeře úmyslně nebo náhodně posune nebo převrátí hráč útočícího družstva, branka
nebude uznána, a:
• pokud byl zásah náhodný, utkání pokračuje míčem rozhodčího;
• pokud byl zásah úmyslný a branka se dostala do kontaktu s míčem, je nařízen přímý volný kop pro
družstvo soupeře a hráč musí být napomenut;
• pokud byl zásah úmyslný a branka se nedostala do kontaktu s míčem, je nařízen nepřímý volný kop pro
družstvo soupeře a hráč musí být napomenut.

PRAVIDLO 4 –
Výstroj hráčů

4.

Další výstroj
Chrániče kolen a rukou
Pokud jsou použity chrániče kolen a rukou, musí být stejné barvy jako hlavní barva rukávů dresu (chrániče
rukou) nebo trenýrek/kalhot (chrániče kolen) a nesmí příliš vyčnívat.
Když není možné tyto barvy použít, lze použít černé nebo bílé chrániče s rukávy triček / trenýrkami (nebo
kalhotami) jakékoli barvy. Když jsou použity chrániče, které nemají stejnou barvu s rukávy triček /
trenýrkami (nebo kalhotami), tak takové chrániče musí mít všechny černou nebo bílou barvu).

PRAVIDLO 5 –
Rozhodčí

2.

Rozhodnutí rozhodčích
Rozhodčí nesmí změnit rozhodnutí o navázání hry, uvědomí-li si, že je nesprávné, nebo po upozornění od
dalšího rozhodčího, pokud byla hra již navázána nebo rozhodčí potvrdili ukončení prvního nebo druhého
poločasu (včetně prodloužení doby hry) a opustili hrací plochu a její okolí poté, co časoměřič dal zvukový
signál, nebo byl zápas předčasně ukončen.

3.

Práva a povinnosti
Rozhodčí: (…)
• přerušení hry, pokud (...)
o byl nařízen pokutový kop a zraněný hráč bude brankářem.

PRAVIDLO 6 –
Asistenti
rozhodčího

2.

PRAVIDLO 7 –
Doba hry

2.

Práva a povinnosti
Časoměřič:
zajišťuje, aby trvání utkání splňovalo požadavky ustanovení Pravidla 7, tak, že: (…)
• spustí časomíru po správném navázání hry autovým kopem, výhozem od branky, rohovým kopem,
výkopem, volným kopem, kopem ze značky pokutového kopu nebo míčem rozhodčího;
• zastaví časomíru po vstřelení branky, po nařízení pokutového nebo volného kopu nebo po zranění
hráče;
• zastaví časomíru, kdykoli jim rozhodčí signalizují, aby tak učinili;

Ukončení částí hrací doby
Kop je považován za provedený (...)
Pokud se hráč bránícího družstva dopustí přestupku před dokončením kopu, rozhodčí nařídí opakování
kopu nebo nařídí další PVK6AF nebo pokutový kop podle potřeby, v souladu s Pravidly futsalu.

PRAVIDLO 8 –
Zahájení a
navazování hry

2.

Míč rozhodčího
Postup
•

•

Míč rozhodčího je proveden pro jednoho hráče družstva, které se naposledy dotklo míče, když byla
přerušena hra, v místě, na kterém se míče naposledy dotkl hráč, vnější vliv nebo rozhodčí. Jestliže
toto místo bude v pokutovém území bránícího družstva a naposledy se dotkl míče hráč útočícího
družstva, tak v takovém případě je míč vhozen pro jednoho z hráčů útočícího družstva na hranici
pokutového území v pozici míče nejblíže místa, když byla hra přerušena, nebo kde se míče
naposledy dotkl hráč, vnější vliv nebo rozhodčí, s použitím imaginární čáry rovnoběžné s postranní
čarou (viz obrázek níže).
Všichni ostatní hráči (obou družstev) musí být vzdáleni alespoň 2 m od míče, dokud míč nebude ve
hře.

(…)
• Míč je ve hře, když se dotkne hrací plochy, hned poté může hrát kterýkoli hráč (z kteréhokoli družstva).

PRAVIDLO 10 –
Stanovení
výsledku utkání

3.

Kopy ze značky pokutového kopu
Hráč, který byl vyloučen během zápasu, se nesmí zúčastnit kopů; varování a napomenutí udělená během
zápasu se nepřenášejí do kopů ze značky pokutového kopu.
(…)

Během kopů ze značky pokutového kopu
(…)
• Pokud se brankář dopustí přestupku a v důsledku toho je pokutový kop opakován, je brankář varován
za první přestupek a napomenut za všechny následné přestupky.
• Pokud je kopající hráč potrestán za přestupek, kterého se dopustil poté, co rozhodčí dalo pokyn k
provedení kopu, je tento kop zaznamenán jako neproměněný a kopající hráč je napomenut.
• Pokud se brankář a kopající hráč dopustí přestupku současně, kop se zaznamená jako neproměněný a
hráč je napomenut.

PRAVIDLO 12 –
Přestupky a
provinění

1.

Přímý volný kop
Přímým volným kopem je rovněž potrestán hráč, který se dopustí některého z následujících přestupků: (…)
• kousne nebo plivne na někoho z příslušníků družstva nebo rozhodčího.
• hození/kopnutí předmětu na míč, soupeře nebo rozhodčího, vytvoření kontaktu s míčem pomocí
předmětu drženého v ruce, nebo úmyslné posunutí branky tak, aby se branka dostala do kontaktu
s míčem.

Hra rukou
Pro účely stanovení přestupků hraní míče rukou je horní hranice paže v jedné linii se spodní částí podpaží.
Ne každý kontakt hráčovy ruky/paže s míčem je přestupkem.
O přestupek se jedná, pokud se hráč:
•
úmyslně dotkne míče rukou/paží, např. pohybem ruky/paže proti míči
•
se dotkne míče jeho rukou/paží, když ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla; má se za to, že
hráč učinil své tělo nepřirozeně větším, pokud poloha jeho ruky/paže není důsledkem nebo není
ospravedlnitelná vzhledem k pohybu těla hráče pro danou konkrétní situaci. Tím, že má ruku/paži v
takové poloze, hráč riskuje, že jeho ruka/paže bude zasažena míčem a on bude potrestán
•
• skóruje do soupeřovy branky:
přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře

- ihned poté, co míč se dotkl jeho ruky nebo paže, i když náhodně
Pokud branka není vstřelena bezprostředně potom, co se hráč náhodně dotkne míče rukou/paží, ve hře by
mělo být pokračováno za předpokladu, že ruka/paže nepřirozeně nezvětšila prostor těla hráče.
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Nepřímý volný kop

2.

Nepřímý volný kop je nařízen, pokud některý hráč: (…)
•
iniciuje úmyslný trik pro přihrávku míče (včetně volného kopu nebo kopu od branky) brankáři hlavou,
hrudníkem, kolenem atd., aby obešel pravidlo, ať už se brankář dotkne nebo nedotkne míče rukama;
brankář je potrestán, pokud je zodpovědný za iniciování úmyslného triku. Nepřímým volným kopem
je rovněž potrestáno družstvo, jehož brankář se dopustí některého z následujících přestupků: (…)
• dotkne se míče rukama nebo pažemi ve vlastním pokutovém území poté, co mu byl míč úmyslně
přihrán spoluhráčem (a to i z autového kopu);

3.

Disciplinární opatření
Zdržení navázání hry při udělení osobního trestu
Pokud se rozhodčí rozhodl udělit osobní trest, nesmí být hra navázána dříve dokud rozhodčí osobní trest
neudělí, vyjma případů, kdy družstvo, které se neprovinilo, provede rychle volný kop, má zjevnou možnost k
dosažení branky a rozhodčí ještě nezahájil proceduru udělování OT. Osobní trest bude udělen při
nejbližším přerušení hry. Jestliže ale původním přestupkem byla soupeřovu družstvu zmařena zjevná
branková možnost, bude hráč pouze napomenut; pokud byla přestupkem ovlivněna nebo zastavena slibně
se rozvíjející útočná akce, nebude hráč ani napomenut.

Výhoda
Pokud rozhodčí uplatní výhodu ve hře po přestupku, za který má být hráč napomenut nebo vyloučen, musí
být napomenutí nebo vyloučení uděleno při nejbližším přerušení hry. Ale v případě, že přestupkem byla
zmařena zjevná branková možnost soupeřova družstva, bude hráč napomenut za nesportovní chování;
jestliže přestupkem byla ovlivněna nebo zastavena slibně se rozvíjející útočná akce, nebude hráč
napomenut.

Napomenutí
Napomenutí za nesportovní chování
Existují různé (...)
• zastaví míč pohybující se do branky nedovoleným hraním míče rukou, když je branka bráněna
brankářem;
(…)
•
iniciuje úmyslný trik k obejití pravidel fotbalu, aby mohl přihrát míč zpět brankáři hlavou, hrudníkem,
kolenem atd., bez ohledu na to, zda se brankář míče rukou dotkl či nedotkl (vč. provádění volných
kopů a kopů od branky); brankář je napomenut, pokud je odpovědný za iniciování úmyslného triku.

Zmaření dosažení branky nebo zmaření zjevné brankové možnosti (ZZBM)
Pokud brankář zabrání družstvu soupeře ve vstřelení branky nebo ve zjevné brankové možnosti
nedovoleným hraním míče rukou mimo pokutové území, když je jeho branka nebráněná nebo je bráněná
pouze hráčem bránícího družstva v poli za brankářem, je brankář vyloučen.
Pokud je počet hráčů útočícího družstva stejný nebo větší než počet hráčů bránícího družstva (kromě
brankáře), když branka není bráněna brankářem a jsou splněna další kritéria ZZBM, je to považováno za
ZZBM.
Pokud náhradník, vyloučený hráč nebo funkcionář týmu zmaří soupeři dosažení branky nebo zmaří zjevnou
brankovou možnost hraním míče rukou nebo přestupkem, za který se nařizuje PVK, je počet hráčů snížen v
souladu s Pravidlem 3.

4.

Navázání hry po přestupcích a provinění
Když se náhradník, vyloučený hráč nebo funkcionář družstva dopustí přestupku, za který se nařizuje přímý
volný kop, tak tento přestupek bude zaznamenán jako akumulovaný faul proti jejich družstvu.
(…)
Pokud rozhodčí přeruší hru kvůli přestupku, kterého se dopustí hráč uvnitř nebo vně hrací plochy, vůči cizí
osobě, hra je navázána míčem rozhodčího, pokud nebyl nařízen volný kop za opuštění hrací plochy bez
svolení rozhodčích.
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PRAVIDLO 13 –
Volné kopy

5.

Přímý volný kop začínající šestým akumulovaným nedovoleným zákrokem každého
družstva v každém poločase (dále jen „trestný kop“)
Postup
(…)
* Pozice hráče při navázání hry je určena polohou jeho nohou nebo jakékoli části jeho těla, která se dotýká
hrací plochy (viz Pravidla futsalu).

Trestní ustanovení

PRAVIDLO 14 –
Pokutový kop

PRAVIDLO 15 –
Autový kop

2.

•

Pokud předtím, než je míč ve hře (...)
o brankář bránícího družstva se dopustí přestupku:
- pokud se míč dostane do branky, branka je uznána;
- pokud míč mine branku nebo se odrazí od břevna nebo brankové tyče/tyčí, kop je opakován
pouze v případě, že měl přestupek brankáře zjevný vliv na kopajícího hráče;
- pokud bylo brankářem zabráněno, aby se míč dostal do branky, kop je opakován.
Pokud se brankář dopustí přestupku, a v důsledku toho je kop opakován, je brankář varován za
první přestupek ve hře a napomenut za všechny následné přestupky ve hře.

•

spoluhráč bránícího brankáře se dopustí přestupku:
o pokud se míč dostane do branky, branka je uznána;
o pokud se míč nedostane do branky, kop je opakován; provinivší se hráč je varován za první
přestupek ve hře a napomenut za všechny následné přestupky ve hře.

•

hráči obou družstev se dopustí přestupku, kop je opakován, pokud se hráč nedopustí závažnějšího
přestupku (např. finty); provinivší se hráči jsou varováni za první přestupek ve hře a napomenuti za
všechny následné přestupky ve hře.

•

brankář a kopající hráč se dopustí přestupku současně, kopající hráč je napomenut a hra se naváže
nepřímým volným kopem proti bránícímu družstvu.

Trestní ustanovení
Pokud předtím, než je míč ve hře (...)

1.

•

brankář bránícího družstva se dopustí přestupku:
o pokud se míč dostane do branky, branka je uznána;
o pokud míč mine branku nebo se odrazí od břevna nebo brankové tyče/tyčí, kop je opakován
pouze v případě, že měl přestupek brankáře zjevný vliv na kopajícího hráče;
o pokud bylo brankářem zabráněno, aby se míč dostal do branky, kop je opakován.
Pokud se brankář dopustí přestupku, a v důsledku toho je pokutový kop opakován, je brankář
varován za první přestupek ve hře a napomenut za všechny následné přestupky ve hře.

•

spoluhráč bránícího brankáře se dopustí přestupku:
o pokud se míč dostane do branky, branka je uznána;
o pokud nebylo dosaženo branky, kop je opakován.

•

brankář a kopající hráč se dopustí přestupku současně, kopající hráč je napomenut a hra se naváže
nepřímým volným kopem proti bránícímu družstvu.

Postup
V momentě zahrání míče: (…)
• pouze hráč provádějící autový kop smí být mimo hrací plochu (pokud není stanoveno jinak v Pravidlech
futsalu – viz část o oprávněném opuštění hrací plochy v části Praktické pokyny pro futsalové rozhodčí a
asistenty rozhodčích);
(…)
Pokud je rozehrán autový kop a míč poté následně opustí hrací plochu přes stejnou postranní čáru, kde byl
rozehrán, aniž by se ho dotkl jiný hráč, je nařízen autový kop ve prospěch družstva soupeře, a to z místa,
kde míč opustil hrací plochu.

2.

Trestní ustanovení
Za jakýkoli jiný přestupek, včetně toho, pokud není autový kop proveden do čtyř sekund, je nařízen autový
kop ve prospěch soupeře.
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PRAVIDLO 16 –
Výhoz od
branky
PRAVIDLO 17 –
Rohový kop

2.

Trestní ustanovení
Pokud není výhoz od branky proveden do čtyř sekund, je nařízen nepřímý volný kop pro družstvo soupeře.

1.

Postup
•

2.

V okamžiku, kdy je míč uveden do hry, pouze hráč provádějící rohový kop smí být mimo hrací plochu
(pokud není stanoveno jinak v Pravidlech futsalu, viz. část o oprávněném opuštění hrací plochy v části
Praktické pokyny pro futsalové rozhodčí a asistenty rozhodčích).

Trestní ustanovení
Za jakýkoli jiný přestupek, včetně toho, pokud není autový kop proveden do čtyř sekund nebo z rohového
čtvrtkruhu ), je nařízen výhoz od branky ve prospěch družstva soupeře.

Změny
ovlivňující více
než jedno
pravidlo

Pravidla 4, 5 a 12; Výklad a Doporučení; Terminologie futsalu
Nenásilné nevhodné chování
Aby bylo možno určité nenásilné nevhodné chování považovat za „pohoršující, urážlivé nebo ponižující“ vedoucí
k vyloučení, nahrazují pojmy „akce/jednání“ v příslušných popisech pojmy „gesta/gestikulace“.

5

