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Pravidla fotbalu malých forem byla vytvoøena proto, aby umonila co
nejlepí rozvoj fotbalistù v kategoriích, kde je monost nauèit se fotbal
nejintenzivnìji v mnoha smìrech. Nemluvíme jen o poètu kontaktù
s míèem který je zásadní, ale o vem ostatním, co se k modernímu
fotbalu váe. Orientace na malém prostoru a zejména pøed brankami,
samostatné a rychlé rozhodování, rychlostnì-obratnostní pojetí hry
a samozøejmì to nejdùleitejí, èím je výchova k radosti ze hry, touze
a odvaze hrát za kadých podmínek.
Nová pravidla pøináejí o nìco komplikovanìjí pøípravu pro dospìlé,
kteøí se o fotbal a mladé hráèe starají a kterých je tøeba si nesmírnì
váit pro èas a energii, které do budoucnosti èeského fotbalu vkládají.
Vechny nové vìci a postupy vak takové obtíe pøináejí a pokud
chceme stále patøit k zemím, kde je tradice pøetavena a nasmìrována
k budoucím úspìchùm, nesmíme se tìchto obtíí zaleknout. Jedinì
spoluprací trenérù, rodièù, rozhodèích a dalích funkcionáøù je moné
udret na svìtové scénì dùstojnou roli.
ance naí malé zemì je v tom, e dostaneme na høitì co nejvíce dìtí
a co nejvìtímu poètu dìtí umoníme milovat fotbal. Ony se pak budou
vracet do naeho sportu, a ji jako ti kdo se po letech starají o dalí
generaci, pøináejí peníze jako sponzoøi, nebo chodí na stadiony fandit,
protoe fotbal zakoøenil v jejich srdci.
Toto ve a mnoho dalích detailù máme na mysli pøi pohledu do budoucnosti, na které musíme intenzivnì pracovat a nepøelapovat na místì.
Pojïme na budoucnosti spolupracovat!

Na pøípravì pravidel se podíleli:



Sportovnì technické oddìlení
Komise mládee



Profesionální trenéøi mládee ÈMFS



Pravidlová komise
a dalí
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Návrh pravidel hry 4+1
a pedagogicko-organizaèní manuál
pro mladí pøípravky, U7-U9
Motto:
Hra patøí dìtem a je jejich nejlepím uèitelem.

Cíle, aneb proè tato forma utkání
Cílem je:
a) Uèit dìti hrát fotbal tím nejlepím zpùsobem tím, e jej budou hrát
v podmínkách odpovídajících jejich postupnì se mìnícím tìlesným
a psychickým monostem. Vìkovým zvlátnostem musí být uzpùsobena hrací plocha, branky, míè, ale i pedagogické vedení dìtí.
b) Dostat nejmení fotbalisty na høitì a do hry, nikoliv do pozice náhradníkù èekajících na to a budou smìt hrát. Ve høe se potkávají momentálnì lepí i horí hráèi a vzájemnì se potøebují k rozvoji svých
herních moností.
c) Úmìrným poètem hráèù dosáhnout co nejvìtího zapojení vech hráèù do hry, která dává anci vem hráèùm dát gól a uèí je ve vyí míøe
i orientaci pøed vlastní brankou.
d) Dret svìtový trend pøevedení pozornosti hráèù, trenérù, rodièù a dalích divákù od poèítání bodù k dùleitìjímu pozorování, jak dìti hrají,
a k práci na jejich zlepování.
e) Celým systémem nabídnout lepí monost získávat herní zkuenosti
a zejména proitky ze hry, které jsou motivací dìtí k hraní fotbalu. Tato
struktura motivace k fotbalu bude lépe odpovídat poadavkùm na
úspìch hráèù v dospìlosti, co znamená i úspìch èeského fotbalu
v mezinárodním srovnání.
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Nejdùleitìjí zásady vedení dìtí ve høe
1. Fotbal dìtí není fotbalem dospìlých a dìti jsou dùleitìjí ne hra sama.
2. Zamìøme pozornost v prvé øadì na to, jak dìti hrají, co se jim daøí
a co nikoli. Povzbuzujme, chvalme, vysvìtlujme, opravujme, ale nevylévejme si zlost.
3. Stanovme si pravidla kouèování pro sebe (trenéøi) a stanovme je také
pro rodièe, v duchu hesla: Rodièe fandí, ale nekouèují! Tyto zásady
náleitì vysvìtlujme a dodrujme, nebo rodièe, trenéøi i rozhodèí na
výchovì dìtí spolupracují.
4. Nauème dìti hrát na více místech a v rùzných rozestaveních. Nauèíme
je tím i základùm herní vestrannosti a rozvineme jejich tvoøivé herní
mylení, co jsou základy úspìchu i ve svìtovém fotbalu.
Technické poznámky
 Pojmem minihøitì je mínìna hrací plocha tzv. minihøitì.
 Variaèní rozpìtí minihøi a +5 m od uvedených rozmìrù
je akceptovatelné, ale jen pøi zachování bezpeènosti.
 Pokud je v textu pouito slovo hráè, je tím mylena i hráèka.
Tuènì psaná jsou pravidla a poadavky, slabì jsou psány vysvìtlivky a doporuèení pro trenéry a rodièe. Neznamená to, e tuènì
vytitìný text je dùleitìjí. Krátký text ke kadé kategorii by mìl trenér i rodiè èíst velmi pozornì a pochopit jeho zámìry ve prospìch
rozvoje malých hráèù.

Soutìe a zveøejòování výsledkù
1. V dlouhodobých soutìích èi v systému turnajù se nevedou
veøejné výsledkové listiny, nepøidìlují se body, eviduje se pouze poèet vstøelených a obdrených branek.
Vysvìtlení:
Toto kritérium je tedy pouze orientaèní a mìlo by vést k omezení honby za výsledky za kadou cenu, k pøedèasné specializaci hráèù na urèité posty, pøetìování jednìch a nevyuívání jiných a tak podobnì.
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2. Pokud je organizována dlouhodobá soutì, mohou se kluby
po pùl roce èi roce dle kvality odehraných utkání pøihlásit do
jiné (kvalitativnì vyí èi nií) soutìe, je-li zaloena a umoòuje li to rozpis zmínìných soutìí.
Vysvìtlení:
Nesmí být pøeceòován význam toho, e kdy hráèi hrají kvalitnìjí soutì, automaticky se zlepují rychleji, ne v soutìi ménì kvalitní. Optimální úroveò je vhodná pro rozvoj kvality dovedností, ale i pro psychosociální rozvoj, nebo uèí hráèe vyhrávat i prohrávat a uèit se pomocí úspìchu i neúspìchu vyváenì.
Základní organizaèní ustanovení
Hráèi 4+1:4+1
Høitì 19x30 m  a 3 minihøitì na pùlce
Branka 2x3 m èi 2x5 m (35 m tyèe)
Èas 3x1216 min (max. 5min pøestávka),
2x20 min (10min pøestávka)
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech

Pravidlo I: Poèet hráèù a poèet minitýmù
1. Dle rozpisu soutìe se hraje se s 4 hráèi v poli a brankáøem,
buï na jednom minihøiti, nebo soubìnì na dvou èi více
minihøitích. Tým, který nemùe pøijet na utkání
s dostateèným minimálním poètem hráèù (5  1 høitì, 10  2
høitì, 15  3 høitì) mùe pøesto utkání hrát na více minihøitích, pokud je monost zapùjèení hráèe soupeøe. To je tøeba domluvit se soupeøem, viz níe. Pokud je minihøi pøi
utkání více ne dvì, pak se minitýmy pøesunují na jednotlivá
minihøitì tak, aby se hrálo tzv. kadý s kadým.
Vysvìtlení:
a) Hráèi jsou rozdìleni do minitýmù dle poètu, aby pokud mono hráli
vichni co nejvíce. To znamená, e pøi 11 hráèích jsou to dva minitýmy, s jedním støídajícím, který mùe nastupovat libovolnì do obou
minitýmù. Snahou je zajistit vem hráèùm obdobný poèet odehraných minut. Vichni hráèi tak mají stálou monost ke zlepování.
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Vem hráèùm by mìl klub zajistit pøi normálních podmínkách zhruba 2/3 hrací doby strávené ve høe, pøièem záleí vdy na okolnostech jako docházka, nadání hráèe atd.
b) Systém støídání a pùjèování hráèù je tøeba pøedem a prùbìnì vysvìtlovat hráèùm a rodièùm. Zapùjèování je jedním z výchovných
prvkù nejmeních fotbalistù a trenér, rodièe a hlavnì hráèi se jím
uèí, e význam utkání spoèívá zejména v dobøe odvedeném výkonu. Doporuèení v tomto smìru je zapùjèovat hráèe rovnomìrnì
a mít toto zapùjèení pøedem pøipraveno den èi více dnù pøed utkáním. (Zásadní chybou by bylo mít vyhrazeného jednoho, èi nìjaké
stálé hráèe tzv. na pùjèování. I tìm momentálnì lepím hráèùm se
hodí zkuenost zmìny v jednom z mnoha utkání.) Zapùjèený hráè
a tým by si mìli navzájem podìkovat, a pokud je to moné, pak je
vhodné, aby trenér zapùjèeného hráèe pochválil. Hráè umonil vìtí herní dobu nejen sobì, ale i svým spoluhráèùm. Krátké a pokud
mono pozitivní hodnocení, má probíhat bezprostøednì po utkání
a pøípadnì zapùjèení hráèi je absolvují ji se svým týmem.
Doporuèení pro trenéry:
Rozdìlení do minitýmù by nemìlo pøináet stálé rozdìlování na horí
a lepí. Dlouhodobé dìlení na dva vyrovnané minitýmy pøináí více
pozitiv, ne varianta silnìjího a slabího týmu a to jak z hlediska psychologického, tak i z hlediska uèebnì herního. Variantu lepího a horího minitýmu lze pøesto obèas vyuít, pokud se na tom trenéøi obou
týmù domluví, ale pak je tøeba i dodret, aby takové minitýmy hráli
proti sobì.
2. Klesne-li poèet hráèù týmu pod stanovený poèet 5 (3+1), na
jednom èi obou minihøitích, lze v utkání pokraèovat po dohodì trenérù s mením poètem hráèù. Poèetní znevýhodnìní
je akceptovatelné pouze o jednoho hráèe. Pokud klesne poèet hráèù drustva pod 5, mùe být hra ukonèena na tom
minihøiti kde situace nastala, pokud trenér oslabeného
drustva poádá rozhodèího o ukonèení. Pro vyrovnání sil
a zachování standardních podmínek je moné si se souhlasem
soupeøe zapùjèit jeho hráèe. Zapùjèení musí být uvedeno
v poznámce zápisu o utkání. Pokud se pøi turnaji zápisy o utkání nevedou, není zapùjèení evidováno.
3. Hráè mùe být doèasnì vylouèen na 2 min, èi do konce tøetiny
dle míry provinìní. Jeho místo smí zaujmout dalí hráè. Hráè
bude vykázán ze høitì ústnì bez ukázání èervené karty. Po-
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kud by vylouèením klesl poèet hráèù pod pøedepsaný stav, je
moné hrát doèasnì o jednoho hráèe ménì.
Vysvìtlení:
Pokud by se jednalo o vylouèení do konce tøetiny pro velmi hrubé poruení pravidel a lo by o delí èasový úsek, (déle ne 5 min) pak je
moné si po domluvì hráèe zapùjèit od druhého týmu, nebo zmenit
poèet hráèù na obou stranách.
Doporuèení trenérùm:
Vylouèenému hráèi a pøestupku by mìla být vìnována pozornost osobní
domluvou pøi utkání, ale i klidnou formou o pøestávce èi po utkání pøed
kolektivem, nebo jde pøedevím o výchovu. V ideálním postupu uvìdomování si hráèe svého jednání jako chyby, by mìla být omluva hráèe trenérovi, ale pozdìji, kdy se postup stane známým, tak i omluva
pøed spoluhráèi.

Pravidlo II: Velikost, poèet a rozmístìní minihøi,
rotace minitýmù
1. Minihøitì je rozmìru 19x30 m, s vytýèením a 3 minihøi
na pùlce velkého høitì, pøípadnì dalí na druhé polovinì.
Minihøitì je vymezeno postranními èárami velkého høitì,
èárami jiné barvy, nebo pomocí nízkých met barevnì odliených v místech vymezujících PÚ a pùlku høitì. Mety rozmístíme s rozestupem do 4 m, aby hráèùm dostateènì ukazovaly, kde je hranice høitì. Posunuté mety jsou prùbìnì opravovány urèenými osobami, kromì hráèù.
2. PÚ je vymezeno pomyslnou èárou ve vzdálenosti 5,5m, od
brankových èar minihøi, pøes celou íøku minihøitì a na
postranních èárách, barevnì odlienými metami, nebo i pøídavnými metami èi praporky ve vzdálenosti 0,75-1m od èáry
minihøitì.
Doporuèení: opravování posunutých met zajiují èlenové realizaèních
týmù, rozhodèí, urèení pomocníci z øad rodièù a podobnì. Vzhledem
k pomyslným èarám je tøeba, aby rozhodèí i trenéøi pøistupovali
k rùzným omezením vyplývajícím z pravidel s citem (napø. malá domù).
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3. Minihøitì jsou rozmístìna na polovinì fotbalového høitì
dle obrázku.

Je vhodné vyuít stálých èar hrací plochy velkého høitì
v rozích, ale minihøitì nesmí zasahovat a ke konstrukci
stacionárních branek! V pøípadì, e je tyè stacionární velké
branky blíe ne dva metry od èáry minihøitì, musí být zajitìna vymìkèením proti nárazu do výe 1,5 m.
4. Paralelní minihøitì musí od sebe být vzdálena minimálnì
1,5 m. V pøípadì tøetího minihøitì postaveného pøíènì dle
obrázku. Musí být styèné body høi alespoò 1 metr od sebe.
5. Utkání probíhá na minihøitích souèasnì, týmy se na nich
støídají po ukonèení poloèasù èi tøetin. Pokud jde o dvì minihøitì a èas hry v tøetinách, jedna dvojice minitýmù spolu
hraje 2x.
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Doporuèení:
Pokud má hrací plocha velkého høitì dostateènou íøku, je moné sestavit vechny tøi høitì soubìnì vedle sebe, ale se zachováním výbìhové bezpeènostní zóny 1,5 m mezi høiti. Prostøední høitì pak mùe
zaèínat na èáøe brankového nebo pokutového území velkého høitì.

Pravidlo III: Velikost a poèet branek
1. Branky jsou v rozmìru 2x3 m èi 2x5 m. Není nezbytnì nutné
mít stejnì vypadající branky na obou (více) minihøitích.
V pøípadì více ne dvou minihøi je moné branky udìlat
z tyèí, pøi èem výka branky je 1,72 m a íøka 35 m.
Vysvìtlení:
Tyto rozmìry jsou u tìch nejmladích nadsazeny oproti rozmìrùm pro
dospìlé hráèe, a pøináí vyí monost pro vstøelení gólu vzhledem
k výce branky. To je dùleité pro hráèský rozvoj, v dìtských a mládenických kategoriích. Brankáøi by se mìli v tìchto kategoriích støídat s hráèi v poli.
2. Rozmìry tyèových branek je moné upravit po dohodì trenérù vzhledem k biologickému vìku a dovednostem hráèù.
K postavení tyèových branek je moné vyuít pomùcek (provaz, lepicí páska atd.) Je moné také vyuít branek podomácku vyrobených, pokud s tím souhlasí trenéøi obou týmù a branky splòují podmínky bezpeènosti. To se týká, zejména zabezpeèení proti pádu branky na hráèe, a zranìní se o ostré hrany
èi výènìlky, které na brankách nesmí být.
3. Pokud jsou pro utkání pouity branky z projektu bezpeèná
branka, je na nich moné pouít reklamu dle specifikace zmínìného projektu. Nepøípustná je reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, sázkové spoleènosti a erotiku.
Vysvìtlení:
Branky z projektu bezpeèná branka jsou z kompozitního materiálu
a jsou velmi nesnadno pøevrátitelné, take je není tøeba kotvit. Projekt bezpeèná branka podporuje bezpeènost prostøedí mládenického fotbalu, a pøedpoklad je, e branky budou klubùm darovány.
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Pravidlo IV: Hrací doba
1. Èas hry je 2x20 min, s 10minutovou pøestávkou. Pokud se trenéøi dohodnou, e ani jeden tým nebude odcházet na pøestávku do aten,
pak je moná i dohoda na kratím trvání pøestávky, minimálnì vak
5 min.
2. Èas hry je 3x12 a 16 min. s 5min. pøestávkou bez odchodu
do kabin (viz Vysvìtlení a doporuèení). V pøípadì dohody trenérù lze hrát a 3x16 min, pokud to dovoluje dostatek hráèù
(minimálnì 12) a není-li sestaveno tøetí minihøitì.
U turnajù, kde je hráno více utkání za den, je moné volit jinou èasovou organizaci hry.
Vysvìtlení a doporuèení:
a) Pokud jsou týmy 4+1 bez støídání bude hrací doba 3x12 min.
b) V pøípadì dohody trenérù lze èas hry stupòovat takto: Pokud budou 12 hráèi na støídání a týmy nedovedou sestavit týmy na více
minihøi, pak se hraje 3x16 min.
c) Jestlie zbývá pro støídání alespoò 5 hráèù kadého oddílu je vhodné sestavit dalí minihøitì a hraje se 3x12 min.
d) Doba hry mùe stoupat také dle let, jak dlouho ji dìti hrají, 1 rok
+ 2 min, tedy: první rok je 3x12 min, druhý 3x14 min, tøetí 3x16min
 to ve u týmù 4+1 bez støídání. Pokud trenéøi cítí dobrou kondici
hráèù a dohodnou se, pak je moné hrát i 3x18 min.
e) Støídání je doporuèeno provádìt v pùlce tøetiny a nechat hráèe hrát
delí èas, aby pronikl do hry. Viz dále pravidlo VII.

Pravidlo V: Míè
V kategoriích U6  U9 se hraje s míèi o velikosti è. 3., hmotnost: 250310 g, obvod: 5762 cm
Vysvìtlení: Obecnì jde o to, aby hráèi mìli monost míè ovládat pouitím jemnìjích struktur øízení pohybu (koordinace) a ne se ho pouze
snait ukopnout silou, co je pro rozvoj technických dovedností s míèem
zhoubné.
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Doporuèení:
Pro nejmladí je moné uívat i velikost míèe è. 2. Pouívání meních
míèù, ale i míèù rùzných velikostí je pak doporuèením pro celý proces
uèení fotbalu, tedy utkání i tréninky.

Pravidlo VI: Pozdrav pøed a po utkání
Pøed i po skonèení utkání se hráèi pozdraví hokejovým zpùsobem (ruce si podají, nebo si plácnou vichni hráèi).
Doporuèení:
Nejlepím pøíkladem pro hráèe je, pozdraví-li se pøed i po utkání stiskem ruky i èlenové realizaèních týmù.

Pravidlo VII: Støídání hráèù
1. Støídání je opakované a lze je provádìt pouze v pøeruené høe.
Hráè, který byl vystøídán, se smí v téme utkání znovu vrátit
na hrací plochu a zúèastnit se dalí hry. Støídání se týká vech
hráèù uvedených v zápise o utkání. Støídání hráèù musí být
oznámeno rozhodèímu a pøi pøeruení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promaròování doby hry. Hráèi,
kteøí jdou na hrací plochu, musí být pøipraveni u lavièky pro
pøísluníky drustva v prostoru technické zóny a hráèi, kteøí
z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na
opaèné stranì hrací plochy, za brankou apod. Není omezen
celkový poèet støídání, ani poèet støídání jednoho hráèe, vymìnìný hráè se mùe zapojit do hry kdykoliv výe uvedeným
zpùsobem. Za správné provádìní výmìny hráèù i jejich správný poèet na hrací ploe zodpovídá trenér, èi vedoucí drustva.
V pøípadì, e rozhodèí zjistí vyí poèet hráèù z jednoho týmu
na hrací ploe, hru pøeruí (pokud neuplatní výhodu ve høe)
a upozorní trenéra, aby pøebývající hráèe odvolal z hrací plochy. Hru naváe NVK v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry. V utkání hraném soubìnì na více minihøitích, je
støídáním moné hráèe posunout na jiné minihøitì.
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Doporuèení trenérùm:
a) Principielnì jde o to nechat hráèe vyuít plnì hrací dobu ke høe
a støídat je v pøípadì, e nelze sestavit minihøitì tak, aby vichni
hráli celou dobu utkání. Vhodné je støídat v pøedem urèeném èase
(polovina tøetiny), nebo v èase kdy se hráè málo zapojuje do hry.
Pøi støídání hráèù na jiný post je dobrá krátká motivace (odpovídající vìku) k úkolùm nové pozice. Význam pozice, na které hráè hraje,
se zvyuje se stoupajícím vìkem, ale v mladí pøípravce není centrem pozornosti a trenéøi by se nemìli pøíli soustøedit na rozestavení, ale hlavnì na individuální výkon ve høe. V prvním roce hry organizovaného fotbalu (U7) není tøeba rozestavení hráèù sledovat vùbec.
b) Nestøídejme chybujícího hráèe, støídání není trestem za chybu. Chybovat je pøirozené a dìti se chybami uèí. Pokud není moné dosáhnout souèasného zapojení vech hráèù, je støídání dle bodu 2. doporuèeno provádìt v pùlce tøetiny z dùvodu dostateèného vniknutí
hráèù do hry. Jestlie budeme støídat hráèe po krátkých èasových
úsecích (pár minut), omezujeme tak fyzickou i duevní úèast hráèù
ve høe a zaèínáme vytváøet jiné fyziologické mechanismy.
c) Hráèi v brance  brankáøi se i v této kategorii støídají dle rozhodnutí
trenéra, pokud mono takovým zpùsobem, aby vichni hráèi strávili
v brance nìjaký èas, ale mùe a má být dáván delí èas hráèùm,
kteøí se do této role chtìjí dostávat bezvýhradnì. Dùvodem takového støídání je vestranný hráèský rozvoj vech dìtí. Hráèi v brance
mohou chytat s rukavicemi èi bez nich. Zdùvodnìním chytání bez
rukavic je získávání vìtího citu pro míè a získávání odolnosti proti
úderu míèe. Zdùvodnìní pro chytání s rukavicemi je otupování strachu z bolestivého zásahu do rukou a pøibliování se vzorùm
z dospìlého fotbalu. S tìmito motivacemi musí být nakládáno citlivì
s pøihlédnutím, co dítì chce a co jsou rodièe ochotni podporovat.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
1. Pokud je zahrána malá domù, brankáø ji smí chytit rukama.
Míè po vhazování chytit do rukou nesmí.
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2. Pokud se dotkne míèe brankáø rukou opìtovnì po té, co jej
z rukou pustil, ani by se mezitím nìkdo jiný míèe dotknul, je
tým potrestán nepøímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii pøestupku. Pokud je pøi vhazování pouito vyjídìní ze zámezí, èi rozehra nohou a brankáø v tomto pøípadì
chytí míè do ruky, následuje stejný trest. Pokud má brankáø
míè v ruce, nesmí mu být bránìno v rozehrávce v pokutovém
území. Brankáøem rozehraný míè vak smí být v pokutovém
území protihráèem zachycen.
3. Brankáø musí po jakémkoliv chycení míèe do rukou dát do
6 vteøin míè na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodèího
drel brankaø míè v rukou déle, vyádá si rozhodèí míè a podá
jej druhému týmu na pùlku høitì. Míè musí být podán volnému hráèi, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody.
Doporuèení pro rozhodèí:
Rozhodèí má pøistupovat k èasovému limitu s tolerancí. Sáhnout
k odebrání míèe je vhodné, pouze pokud brankáø zjevnì úmyslnì, èi
opakovanì s rozehráním otálí. V tomto pravidle nejde ani tak o trestání èi zvýhodòování, ale spíe o výchovu k rychlému rozhodování a spolupráci mezi hráèi.
Doporuèení pro trenéry:
Trenéøi by mìli hráèe uèit rozehrát co nejrychleji a neèekat do esté
vteøiny, co je obèas tendencí dìtí a po té zmatkují. Trenér dbá na to,
aby rozehrání umonili spoluhráèi svým pohybem.
4. Odehraje-li brankáø ze svého pokutového území mimo nìj míè
nohou, musí jím zahraný míè dopadnout na vlastní polovinu
malého høitì, nebo se míèe musí dotknout na vlastní polovinì jiný hráè døíve, ne míè pøejde pùlící èáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráèe ve vlastním pokutovém území, bylli míè pøed tím ze hry (pøi rozehrání standardní situace). Poruení pravidla je trestáno pøímým volným kopem z pomyslné
pùlící èáry v místì, kde ji míè pøeel. Rozhodèí mùe uplatnit
pravidlo o ponechání výhody ve høe soupeøi. V rozehrání míèe
rukou není brankáø omezen.
Vysvìtlení:
Snaha je zamezit pouhému nakopávání míèe dopøedu, ale zároveò dát
monost snaze o rychlé a pøímoèaré rozehrání rukou, které samo není
tak dlouhé, aby potlaèovalo kombinaèní hru. Nepøípustná je i varianta,
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e brankáø nadhodí míè vedle stojícímu spoluhráèi a ten vykopává pøes
pùli. Jakmile brankáø opustí pokutové území, je na nìj z pohledu pravidel nahlíeno jako na hráèe v poli.
Doporuèení:
Trenéøi by mìli uèit své hráèe, e pokud brankáø soupeøe chytí míè do
ruky, mají opustit pokutové území.
5. Pøi nesportovním chování èi hrubém zákroku mùe rozhodèí
hráèe doèasnì vylouèit na 2 min, èi do konce tøetiny dle míry
provinìní. Hráè bude vykázán ze høitì ústnì bez ukázání èervené karty. Jeho místo smí zaujmout dalí hráè. Pokud by vylouèením klesl poèet hráèù pod pøedepsaný stav, je moné pøesunout hráèe z druhého minihøitì, nebo hrát doèasnì o jednoho hráèe ménì.
Vysvìtlení:
Pokud by se jednalo o vylouèení do konce tøetiny pro velmi hrubé poruení pravidel a lo by o delí èasový úsek, (déle ne 5 min) pak je
moné si po domluvì hráèe zapùjèit od druhého týmu, nebo zmenit
poèet hráèù na obou stranách. Vylouèenému hráèi a pøestupku by mìla
být vìnována pozornost o pøestávce (osobní domluvou, ale i pøed kolektivem), nebo jde pøedevím o výchovu dìtí.

Pravidlo IX: Standardní situace
1. Vhazování se provádí buï vhozením, nebo rozehráním nohou,
nebo vyvedením míè do høitì. Nejblií bránící hráè má být
dva metry od vhazujícího èi vyjídìjícího hráèe. To, zda je míè
v zámezí, je rozhodèím posuzováno pokud mono pøesnì, ale
pokud má hráè snahu míè dostihnout a není zøetelné, zda se
mu to zcela povedlo, nechává rozhodèí pokraèovat ve høe.
Vysvìtlení:
Tato benevolence pøispívá k plynulosti hry a ke snaze bojovat o kadý
míè. Pøesnì posoudit nepøesné vymezení høitì by bylo samo o sobì
obtíné. Monost nevhazovat míè, ale vyjídìt èi rozehrát nohou,
umoòuje pøedevím omezit úseky hry u èar s poskakujícím míèem,
kdy se míè do hry dostává mnohdy jen vykopnutím z houfu. Model
s vyjetím, nebo rozehrou nohou je vhodný zejména u nejmladích
a se vzrùstajícím vìkem ke starím pøípravkám ji mùeme pøecházet

14

PravidlaFotbaluMalych.pm6

14

18.7.2011, 12:27

èastìji jen ke vhazování. Je moné domlouvat i to, e jedna z tøetin
bude pouze vhazována.
Doporuèení rozhodèím:
Pokud chce rozhodèí hráèe clonícího rozehrání autu odkázat dále, je
vhodné øíci poèet krokù dozadu. 2m~4kroky.
2. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu.
Doporuèení trenérùm:
Pøi kopu z rohu a ji, rozehrávaném kombinaènì èi pøímo pøed branku, je vhodné stále dbát na to, aby do prostoru zakonèení útoèníci
nabíhali, nikoli aby tam pøed rozehráním stáli.
3. Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Kop od branky se provádí tak, e míè bude umístìn pøed branku ve vzdálenosti asi 3 m od brankové èáry. Hráèi mohou po
kopu od branky svého týmu pøevzít míè v PÚ a po té smí být
v pokutovém území bránìni. Hráèi soupeøe jsou pøi kopu od
branky mimo PÚ. Kopem od branky není moné pøekopnout
pomyslnou polovinu bez doteku spoluhráèe èi dopadu míèe na
zem na vlastní polovinì, viz p. VIII. bod 4.
Vysvìtlení:
Vzdálenost místa kopu od branky se mìøí zhruba ètyømi kroky brankáøe od brankové èáry, Rozhodèí dohlíí spíe ne na vzdálenost na to
zda hráèi soupeøe jsou za hranicí PÚ, co má umonit lépe dostat míè
do kombinaèní hry a pøedchází tak pouhému nakopávání vpøed.
4. Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pøi provádìní volných kopù musí být hráèi soupeøe nejménì
5 m od místa pøestupku.
Doporuèení trenérùm:
Pro rozvoj tvoøivosti a technické dovednosti hráèù je doporuèeno volit
i rozehrávání volných kopù, nejen nechat nejvyspìlejího hráèe støílet
ze vech prostor, èi spíe nìjak dopravit míè pøed branku do houfu
hráèù.
5. Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pokutový kop je naøízen za poruení pravidla 12 pravidel fot-
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balu v prostoru PÚ je zahráván ze vzdálenosti 7 m. Pøi pokutovém kopu je v brance hráè, který byl v momentì pøestupku
na postu brankáøe.
Doporuèení:
U nejmladích kategorií, je moné posunout vzdálenost na 6m, aby se
zvìtila ance dát gól, ale záleí samozøejmì i na velikosti branky.
Pokutové kopy je moné zaøadit po utkání jako zpestøení a brankáøe
pøitom støídat obdobnì jako støílející.

Pravidlo X: Výsledek utkání, rozhodèí
1. Rozhodèí nemusí být delegován svazem a zavádí se povinnost
kadého týmu mít svého oddílového rozhodèího. Na kadé
utkání kadý tým zajistí tolik oddílových rozhodèích, aby byli
schopni obsáhnout polovinu poètu minihøit. Pøi tøech minihøitích zajistí dva rozhodèí domácí tým, pokud nedojde k jiné
domluvì. Utkání øídí a eviduje jako celek hlavní rozhodèí,
z domácího týmu. Ve výjimeèném pøípadì mùe být hlavním
rozhodèím i jeden z trenérù (asistentù). Na druhém èi dalích
minihøitích utkání øídí oddíloví rozhodèí, kteøí po tøetinách
hlásí hlavnímu rozhodèímu a trenérùm prùbìné stavy.
Doporuèení trenérùm:
Velmi se doporuèuje, aby se role rozhodèího radìji zhostil nìkdo
z funkcionáøù, èi zpùsobilých rodièù a trenéøi se mìli monost starat
o hráèe.
2. Výsledky jednotlivých tøetin, èi poloèasù se sèítají, co tvoøí
celkové skóre utkání. Toto platí i v tom pøípadì, e za kadý
minitým hrál nejvýe jeden hráè soupeøe. Pokud bylo v jednom
z minitýmù více hráèù soupeøe, výsledky tohoto minitýmu se
nezapoèítávají. Pokud není moné obsadit prokolenými oddílovými rozhodèími více ne dvì minihøitì a zaznamenat
tedy celkový výsledek, sèítají se pouze dvì minihøitì
s rozhodèími. Celkový výsledek je dán souètem gólù na jednotlivých minihøitích.
Hra na tøetím minihøiti je výjimeènì moná i bez prokoleného oddílového rozhodèího, s jiným dobrovolným rozhodèím.
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Vysvìtlení:
a) Tento model nabízí z jedné strany monost hrát co nejvíce hráèùm
i za cenu zapùjèení hráèù soupeøe, z druhé strany by mìl motivovat
kluby k hledání vyího a vhodného poètu vlastních hráèù. Hráèi by
mìli být v klubech, kde dobøe trénují a dostávají pravidelnì pøíleitost hrát.
b) Snaha mít vdy dostateèný poèet prokolených oddílových rozhodèí
je v zájmu vech, ale pokud se výjimeènì stane, e nebude moné
obsadit takovými lidmi vechny minihøitì, pak je vhodnìjí varianta nechat hráèe hrát s dobrovolným rozhodèím, ne je støídat.
3. Utkání mohou øídit jako rozhodèí i oddílový rozhodèí starí 15
let. Za vyplnìní a odeslání zápisu je v tomto pøípadì zodpovìdný domácí tým. Pokud dojde v øízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, e by ji nezletilí rozhodèí nezvládl (rozepøe rodièù, trenérù, hráèù atd.) pomùe øeit nastalý problém funkcionáøi domácího oddílu. Pokud je pøítomen licencovaný rozhodèího, øeení pøebírá on.
Vysvìtlení:
Monost zapojit do rolí rozhodèích ji patnáctileté je výraznì výchovným prvkem fotbalové spoleènosti a mìlo by to pøináet ohleduplnìjí
chování divákù, ale i pronikání tìchto mladých hráèù do jiného pohledu na hru.
4. Oddílový rozhodèí musí znát v této kategorii pouívaná pravidla minifotbalu, za co odpovídá tým. Vedoucí èi trenér týmu
prùbìnì kontroluje, prokoluje a domlouvá úèast oddílových
rozhodèích.
Doporuèení rozhodèím:
a) Rozhodèí zasahuje do hry pouze v jasných pøípadech. Pokud hra
plyne, nepøeruuje ji, viz jednotlivá pravidla.
b) Role rozhodèího v kategorii ákù je významnì výchovná a mìl by
tedy dùraznì dbát na principy chování fair-play a spolupracovat na
tomto s trenéry. Pokud se není moné domlouvat s trenéry ve vyhrocených situacích, pak je tøeba vdy pracovat na uklidnìní situace. K tomuto mohou rozhodèí na paralelních malých høitích vyuít i vzájemnou poradu a pøeruit za tímto úèelem hru na obou høitích.
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Doporuèení trenérùm:
Výchovný význam utkání pro mladé hráèe, uèení se respektu k autoritì
rozhodèího a bezvýhradné pøijímání jeho výrokù, je zároveò zpùsobem, jak se hráèi uèí soustøedit na hru a vlastní výkon.

Pravidlo XI: nevhodné chování funkcionáøù a divákù
1. Diváci mají zákaz vstupu na høitì a zùstávají v prostorech
vyhrazených pro diváky. V pøípadì nevhodného chování divákù èi èlenù realizaèních týmù, následují tøi kroky jednání rozhodèího smìrem k aktérùm nevhodného chování:
a) Vyzve aktéry klidnou formou uklidnìní, popøípadì poádá
vedoucí èi trenéry, aby s uklidnìním situace pomohli.
b) Vykáe aktéry z prostorù urèených pro diváky u malého
høitì. V pøípadì, e je prostor pro diváky bezprostøednì
u èar malého høitì, vykáe aktéry do vzdálených prostor
a poádá poøadatele o zajitìní poadavku.
Vysvìtlení:
Vzdálené prostory jsou takové, odkud není moné ovlivòovat dìní
na høiti fyzickou pøítomností èi køikem.
c) Ukonèí utkání 0:3 v neprospìch týmu, jeho fanouci èi
funkcionáøi se zjevnì nevhodnì chovali a ve uvede do zápisu o utkání. V pøípadì, e nelze zjevnì urèit, ke kterému
týmu aktéøi nevhodného chování náleí, nebo se toto dìje
oboustrannì, pak konèí utkání 0:0.
2. V pøípadì, e týmy nesouhlasí s postupem rozhodèího, uvedou
to v zápisu o utkání a dále se postupuje dle platného disciplinárního øádu.
Doporuèení pro rozhodèí a trenéry:
Trenéøi i rozhodèí mají spolupracovat na vedení utkání v duchu fair
play a musí si uvìdomovat, e jakékoliv stupòování napìtí je kodlivé
pro výchovu hráèù, kvùli kterým tam vechny organizaènì èinné osoby jsou. Smìrem k øeení problému a uklidnìní situace by tedy mìli
komunikovat jako partneøi pøedevím rozhodèí a trenéøi.
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Souhrnná doporuèení trenérùm
1. Trenéøi se dohodnou pøed utkáním, kolik hráèù bude mít tým na utkání k dispozici, dle toho je pak moné navýit poèet minihøi a pøipravit oddílové rozhodèí. Cílem je, aby hráli pokud mono vichni hráèi
bez støídání. Je vhodné udìlat moné dohody ji den pøed utkáním.
(kolik hráèù  tolik høi  tolik rozhodèích)
2. Je vhodné, kdy si trenéøi vedou prùbìné zápisky se støídáním, aby
vìdìli dobu, jakou hráè bìhem utkání hrál. To by mìlo vést k vìtímu
pøehledu a snadnìjímu a spravedlivìjímu pøístupu k hráèùm. (Je
moné k tomu vyuít i dalí osoby - vedoucí, rodiè ) V této souvislosti
je vhodné dát monost rodièùm, èi jiným dobrovolníkùm spolupracovat v celém tréninkovém procesu s trenérem, co znamená stanovit
systém spolupráce a pravomocí, které se samozøejmì s narùstající zkueností mohou mìnit.
3. Hodnocení výkonu, je doporuèeno provést bezprostøednì po utkání.
Dùleitou souèástí hodnocení je i motivace na pøítì a to zejména pokud se nedaøilo. Zapùjèení hráèi hodnocení absolvují ji se svým týmem, ale pokud trenér mùe pochválit pùjèeného hráèe, je vhodné to
udìlat pøed jeho odchodem, aby to slyel. (Viz VII. hráèi a støídání,
bod 4.
4. Rozestavení a související pedagogická doporuèení:
V prvním roce hry organizovaného fotbalu (U7) není tøeba rozestavení
hráèù sledovat vùbec.
Rozestavení nabývá na významu s postupem do vyích kategorií (U9),
kde mají trenéøi monost volit ve dvou základních variantách a to ètverec
èi kosoètverec. Celkovì vhodnìjí z hlediska uèení se spolupráci a pohybu po høiti, je pro tuto vìkovou kategorii rozestavení do ètverce.
V ètvercovém rozestavení se více objevuje vedení ke spolupráci
v øadách, ne kdy je jeden hráè vepøedu a jeden vzadu. I pro brankáøe je prostor hry více otevøen.
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Je tøeba si uvìdomit, e hráèi se s fotbalem seznamují a není moné
striktnì trvat na dodrování rozestavení. To vak neznamená, e trenéøi nebudou hráèe uèit a prostorové vnímáni rozvíjet a pøipomínat.
S léty praxe dbáme více a více na orientaci v herním prostoru, ze kterého má hráè vycházet, ale nezakazujeme hráèùm jej opoutìt a ji
s míèem èi bez nìj. Snahu o pøeèíslování naopak podporujeme.
5. Posuny v rozestaveních na jednotlivé pozice
a. Posuny v tìchto rozestaveních na jednotlivé pozice, by mìly být
provádìny tak, aby v utkáních, ale nìkdy i v rùzných tøetinách utkání
hrál hráè na jiné pozici, èím se pøipravuje pùda pro pozdìjí universalitu hráèù. Støídání hráèù na rùzných pozicích by mìlo být
v pøípravkách rovnomìrné, pokud vak dìlá hráèùm støídání bìhem
tøetiny problémy a sniuje rapidnì výkon, pak je tøeba s tím nakládat opatrnì a individuelnì. Dìtem i rodièùm, je nutné dùvody hry
na rùzných pozicích vysvìtlovat.
b. Pokud se na nìkterou pozici hráè neustále hlásí, èi se mu tam zjevnì daøí více ne na jiných, je vhodné tuto informaci brát v úvahu
a dále s ní pracovat. Vzhledem k pøevaujícímu praváctví, je sice
moné leváky èastìji vytìovat na levé stranì, ale stále vzhledem
ke snaze o vestrannost. Fixace na jednu stranu mùe pozdìji pøinést obtíe.
c. Posuny hráèù na pozicích se nedoporuèuje provádìt za bìhu hry,
aby nedocházelo ke zbyteèným ztrátám plynulosti hry, vznikajícím
z náhlého pøesunu.
6. Pøehled trenéra o vech svých minitýmech
Pøi høe na více minihøitích je vhodné, aby se pozornost trenérù rovnomìrnì rozkládala na vechny minitýmy a pokud jsou pøítomni asistenti, mìli by vzájemnì rotovat tak, aby hlavní trenér vidìl vechny
hráèe v utkání. V pøípadì, e jsou rodièe schopni spolupracovat
s trenérem, je vhodné, aby kadý minitým mìl svého trenéra-asistenta, který mùe po domluvì s trenérem hráèe støídat.
7. Vysvìtlování herních situací hráèùm
a. V momentech, kdy chce trenér aktuálnì nìco hráèi vysvìtlit, není
tøeba støídat, ale pouze zavolat hráèe a krátce mu poradit. Dobré
je, kdy hráè zopakuje vlastními slovy, co mu trenér radí, co je
známka e pochopil. S takovými momenty by se mìlo etøit a nepovolávat k sobì jednoho hráèe pøíli èasto (jednou za tøetinu). Toto
je doporuèeno vyuívat, zejména pokud se nìjaká chyba opakuje.
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U nejmeních je moné, aby trenér za hráèem, kterému chce nìco
øíci, do høitì také do høitì vstoupil, ale jen po stranách høitì.
b. U nejmladích a zaèínajících hráèù je sloité dosáhnout toho, aby
hráè oznaèil svou chybu sám, a sám øekl lepí øeení. Co nám dává
vìtí anci, e hráè pochopí chybu i lepí øeení. Pøichází to v úvahu
zejména u hráèù, kteøí ji fotbal déle hrají (alespoò 1 rok) a víme,
e jsou schopni základní chyby odhalovat. U dìtí, které s fotbalem
teprve zaèínají, je vhodné volit jednoduí postup, kdy hráèi sdìlíme, e co udìlal, bylo dobré, ale lo by to udìlat lépe. Vysvìtlit
jak.
c. Trenér svým chováním ovlivòuje hráèe i rodièe. Pozor na to,
e chybující hráèi vnímají gestikulaci trenéra za èárou obdobnì, jako
slovní projev a není vhodné tedy ani slovnì dávat najevo nespokojenost ve stylu co to zase vyvádí!?, ale ani mávat afektovanì rukama atd. Emoèní pamì dìtí je obdobnì výkonná jako jiné druhy
pamìti.
Kouèink, aneb jak poradit hráèi?
1. Hráè hrající na pravé stranì kope ukvapenì míè dopøedu, kam nenabíhá ádný jeho spoluhráè. Trenér jej bez afektu zavolá, pokud mono
pochválí jeho výkon a øekne mu, jak by mìl pøítì situaci vyøeit, pokud nechce ztratit míè.
2. Zkuenìjí hráèe, o kterých víme, e jsou schopni chybu sami odhalit
(ji si to opakovanì øíkali, ukazovali na tréninku èi v utkání) je moné
se zeptat ... co jsi mohl udìlat lépe?
a. Pokud hráè sám odhalí chybu, trenér jej za to pochválí a zeptá se
na lepí variantu øeení.
Pokud na to hráè odpoví správnì, mùe jít zpìt do hry s pokynem
trenéra, napøíklad: Tak se sna to pøítì udìlat tak, jak øíká.
b. Pokud hráè neví o své chybì, nebo øekne patnou variantu, trenér
mu poradí, a pøítì bìí s míèem dopøedu sám, nebo se podívá,
jestli mùe nahrát nìkomu volnému.
 pokud hráè, na otázku proè kopnul míè dopøedu, øekne nìjaký
dùvod, trenér pøijme jeho vysvìtlení, ale pokud s tím není spokojen, poradí zmínìnou lepí variantu.
 pokud hráè na otázku, proè kopnul míè dopøedu, neví jak odpovìdìt, vysvìtlí trenér jednoduchým zpùsobem lepí øeení a ne-
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chá to hráèe významovì zopakovat, co by mìlo naznaèit, e hráè
pochopil. Pak jde hráè zpìt do hry.
Odvolání hráèe ze hry by mìlo být co nejkratí (cca 30 s) a u jednoho
hráèe by mìlo být pouito støídmì  jednou za tøetinu.
Pedagogických doporuèení je samozøejmì celá øada a jako celek, který
nelze nikdy plnì uzavøít, je moné je doplòovat na trenérských kurzech,
èi studováním uèebnic a metodických DVD. Pokud máte zájem o více
informací, kontaktujte své pøísluné OFS, KFS, èi pøímo trenérsko-metodický úsek ÈMFS.
Zkrácenou informaci o systému vzdìlávání trenérù najdete na
www.fotbal.cz, Trenérsko metodický úsek / Vzdìlávací program ÈMFS
Chcete se stát trenérem? Web-adresa v roce 2011:
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
Pojïme na výchovì spolupracovat!
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Návrh pravidel hry 5+1
a pedagogicko-organizaèní manuál
pro starí pøípravky, U10-U11
Motto:
Hra patøí dìtem a je jejich nejlepím uèitelem.

Cíle, aneb proè tato forma utkání
Cílem je:
a) Uèit dìti hrát fotbal tím, e jej budou hrát v podmínkách a v prostøedí,
které odpovídají jejich postupnì se mìnícím tìlesným a psychickým
monostem. Vìkovým zvlátnostem musí být uzpùsobena hrací plocha, branky, míè, ale i pedagogické vedení dìtí.
b) Dostat nejmení fotbalisty na høitì a do hry, nikoliv do pozice náhradníkù èekajících na to a budou smìt hrát. Ve høe se potkávají momentálnì lepí i horí hráèi a vzájemnì se potøebují k rozvoji svých
herních moností.
c) Úmìrným poètem hráèù dosáhnout co nejvìtího zapojení vech hráèù do hry, která dává anci vem hráèùm dát gól a uèí je ve vyí míøe
i orientaci pøed vlastní brankou.
d) Dret svìtový trend pøevedení pozornosti hráèù, trenérù, rodièù a dalích divákù od poèítání bodù k dùleitìjímu pozorování, jak dìti hrají, a k práci na jejich zlepování.
e) Celým systémem nabídnout lepí monost získávat herní zkuenosti
a zejména proitky ze hry, které jsou motivací dìtí k hraní fotbalu.
Tato struktura motivace k fotbalu bude lépe odpovídat poadavkùm
na úspìch hráèù v dospìlosti, co znamená i úspìch èeského fotbalu
v mezinárodním srovnání.
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Nejdùleitìjí zásady vedení dìtí ve høe
1. Fotbal dìtí není fotbalem dospìlých a dìti jsou dùleitìjí ne hra sama.
2. Zamìøme pozornost v prvé øadì na to, jak dìti hrají, co se jim daøí
a co nikoli. Povzbuzujme, chvalme, vysvìtlujme, opravujme, ale nevylévejme si zlost.
3. Stanovme si pravidla kouèování pro sebe (trenéøi) a stanovme je také
pro rodièe, v duchu hesla: Rodièe fandí, ale nekouèují!. Tyto zásady
náleitì vysvìtlujme a dodrujme, nebo rodièe, trenéøi i rozhodèí na
výchovì dìtí spolupracují.
4. Nauème dìti hrát na více místech a v rùzných rozestaveních. Nauèíme
je tím i základùm herní vestrannosti a rozvineme jejich tvoøivé herní
mylení, co jsou základy úspìchu i ve svìtovém fotbalu.
Technické poznámky
 Pojmem minihøitì je mínìna hrací plocha tzv. minihøitì.
 Rozmìry høi vycházejí z nejrozíøenìjího rozmìru fotbalového høitì v ÈR, co je zhruba 60x100m. Variaèní rozpìtí a +5m od níe
uvedených rozmìrù je akceptovatelné, ale jen pøi zachování bezpeènosti.
 Pokud je v textu pouito slovo hráè, je tím mylena i hráèka.
Tuènì psaná jsou pravidla a poadavky, slabì jsou psány vysvìtlivky a doporuèení pro trenéry a rodièe. Neznamená to, e tuènì
vytitìný text je dùleitìjí. Krátký text ke kadé kategorii by mìl trenér i rodiè èíst velmi pozornì a pochopit jeho zámìry ve prospìch
rozvoje malých hráèù.

Soutìe a zveøejòování výsledkù
1. V dlouhodobých soutìích èi v systému turnajù je doporuèeno nevést veøejné výsledkové listiny, nepøidìlovat body, evidovat poèet vstøelených a obdrených branek. Pokud bude vedena tabulka, pak je moné poøadí urèovat dle vstøelených
a obdrených branek.
Vysvìtlení:
Toto kritérium je tedy pouze orientaèní a mìlo by vést k omezení hon-
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by za výsledky za kadou cenu, k pøedèasné specializaci hráèù na urèité posty, pøetìování jednìch a nevyuívání jiných a tak podobnì.
2. Pokud je organizována dlouhodobá soutì, mohou se kluby
po pùl roce èi roce dle kvality odehraných utkání pøihlásit do
jiné (kvalitativnì vyí èi nií) soutìe, je-li zaloena a umoòuje li to rozpis zmínìných soutìí.
Vysvìtlení:
Nesmí být pøeceòován význam toho, e kdy hráèi hrají kvalitnìjí soutì, automaticky se zlepují rychleji, ne v soutìi ménì kvalitní. Optimální úroveò je vhodná pro rozvoj kvality dovedností, ale i pro psychosociální rozvoj, nebo uèí hráèe vyhrávat i prohrávat a uèit se pomocí úspìchu i neúspìchu vyváenì.
Základní organizaèní ustanovení
Hráèi 5+1:5+1
Høitì 25x40 m  2 minihøitì na pùlce
Branka 2x5 m (35 m tyèe)
Èas 3x1620 min (max. 5min pøestávky), 2x25 min
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech

Pravidlo I: Poèet hráèù a poèet minitýmù
1. Hraje se s 5 hráèi v poli a brankáøem, soubìnì dva a tøi minitýmy na dvou èi více minihøitích. Tým, který nemùe pøijet na utkání s dostateèným minimálním poètem hráèù (6  1
høitì, 12  2 høitì, 18  3 høitì) mùe pøesto utkání hrát na
více minihøitích, pokud je monost zapùjèení hráèe soupeøe. To je tøeba domluvit se soupeøem, viz níe. Pokud je minihøi pøi utkání více ne dvì, pak se minitýmy pøesunují na
jednotlivá minihøitì tak, aby se hrálo tzv. kadý s kadým.
Vysvìtlení:
a. Hráèi jsou rozdìleni do minitýmù dle poètu, aby pokud mono hráli
vichni co nejvíce. To znamená, e pøi 13 hráèích jsou to dva minitýmy, s jedním støídajícím, který mùe nastupovat libovolnì do obou
minitýmù. Vem hráèùm by mìl klub zajistit pøi normálních podmín-
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kách zhruba 2/3 hrací doby strávené ve høe, pøièem záleí vdy na
okolnostech jako docházka, nadání hráèe atd.
b. Systém støídání a pùjèování hráèù je tøeba pøedem a prùbìnì vysvìtlovat hráèùm a rodièùm. Zapùjèování je jedním z výchovných
prvkù nejmeních fotbalistù a trenér, rodièe a hlavnì hráèi se jím
uèí, e význam utkání spoèívá zejména v dobøe odvedeném výkonu. Doporuèení v tomto smìru je zapùjèovat hráèe rovnomìrnì
a mít toto zapùjèení pøedem pøipraveno den èi více dnù pøed utkáním. (Zásadní chybou by bylo mít vyhrazeného jednoho, èi nìjaké
stálé hráèe tzv. na pùjèování. I tìm momentálnì lepím hráèùm se
hodí zkuenost zmìny v jednom z mnoha utkání.) Zapùjèený hráè
a tým by si mìli navzájem podìkovat, a pokud je to moné, pak je
vhodné, aby trenér zapùjèeného hráèe pochválil. Hráè umonil vìtí herní dobu nejen sobì, ale i svým spoluhráèùm. Krátké a pokud
mono pozitivní hodnocení, má probíhat bezprostøednì po utkání
a pøípadnì zapùjèení hráèi je absolvují ji se svým týmem.
Doporuèení pro trenéry:
Rozdìlení do minitýmù by nemìlo pøináet stálé rozdìlování na horí
a lepí. Dlouhodobé dìlení na dva vyrovnané minitýmy pøináí více
pozitiv, ne varianta silnìjího a slabího týmu a to jak z hlediska psychologického, tak i z hlediska uèebnì herního. Variantu lepího a horího minitýmu lze pøesto obèas vyuít, pokud se na tom trenéøi obou
týmù domluví, ale pak je tøeba i dodret, aby takové minitýmy hráli
proti sobì.
2. Klesne-li poèet hráèù týmu pod stanovený poèet 6 (4+1), na
jednom èi obou minihøitích, lze v utkání pokraèovat po dohodì trenérù s mením poètem hráèù. Poèetní znevýhodnìní
je akceptovatelné pouze o jednoho hráèe. Pokud klesne poèet hráèù drustva pod 6, mùe být hra ukonèena na tom
minihøiti kde situace nastala, pokud trenér oslabeného
drustva poádá rozhodèího o ukonèení. Pro vyrovnání sil
a zachování standardních podmínek je moné si se souhlasem
soupeøe zapùjèit jeho hráèe. Zapùjèení musí být uvedeno
v poznámce zápisu o utkání. Pokud se pøi turnaji zápisy o utkání nevedou, není zapùjèení evidováno.
3. Hráè mùe být doèasnì vylouèen na 2 min, èi do konce tøetiny
dle míry provinìní. Jeho místo smí zaujmout dalí hráè. Hráè
bude vykázán ze høitì ústnì bez ukázání èervené karty. Po-
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kud by vylouèením klesl poèet hráèù pod pøedepsaný stav, je
moné hrát doèasnì o jednoho hráèe ménì.
Vysvìtlení:
Pokud by se jednalo o vylouèení do konce tøetiny pro velmi hrubé poruení pravidel a lo by o delí èasový úsek, (déle ne 5 min) pak je
moné si po domluvì hráèe zapùjèit od druhého týmu, nebo zmenit
poèet hráèù na obou stranách.
Doporuèení trenérùm:
Vylouèenému hráèi a pøestupku by mìla být vìnována pozornost osobní
domluvou pøi utkání, ale i klidnou formou o pøestávce èi po utkání pøed
kolektivem, nebo jde pøedevím o výchovu. V ideálním postupu uvìdomování si hráèe svého jednání jako chyby, by mìla být omluva hráèe trenérovi, ale pozdìji, kdy se postup stane známým, tak i omluva
pøed spoluhráèi.

Pravidlo II: Velikost, poèet a rozmístìní høi, rotace minitýmù
1. Minihøitì 25x40 m, 2 minihøitì na pùlce, pøípadné dalí
na druhé polovinì. Minihøitì je vymezeno postranními èárami velkého høitì, èárami jiné barvy, nebo pomocí nízkých
met, barevnì odliených v místech vymezujících PÚ a pùlku
høitì. Mety rozmístíme s rozestupem do 4 m, aby hráèùm dostateènì ukazovaly, kde je hranice høitì.
2. PÚ je vymezeno pomyslnou èárou ve vzdálenosti 5,5 m, od
brankových èar minihøi, pøes celou íøku minihøitì a na
postranních èárách, barevnì odlienými metami, nebo i pøídavnými metami èi praporky ve vzdálenosti 0,751 m od èáry
minihøitì. K vymezení lze vyuít prodlouenou èáru brankového území velkého høitì, Posunuté mety jsou prùbìnì
opravovány urèenými osobami, kromì hráèù.
Doporuèení: opravování posunutých met zajiují èlenové realizaèních
týmù, rozhodèí, urèení pomocníci z øad rodièù a podobnì. Vzhledem
k pomyslným èarám je tøeba, aby rozhodèí i trenéøi pøistupovali
k rùzným omezením vyplývajícím z pravidel (napø. malá domù) s citem.
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3. Minihøitì jsou rozmístìna na polovinì fotbalového høitì dle
obrázku.

Je vhodné vyuít stálých èar høitì fotbalu v rozích høi, ale
minihøitì nesmí zasahovat a ke konstrukci stacionárních branek! V pøípadì, e je tyè stacionární velké branky blíe ne
dva metry od èáry minihøitì, musí být zajitìna vymìkèením proti nárazu do výe 1,5 m.
4. Paralelní minihøitì musí od sebe být vzdálena minimálnì
2 m. V pøípadì tøetího minihøitì postaveného za koncovou
èarou jednoho z minihøi, musí být prostor bezprostøednì
za brankou zajitìn proti pøelétnutí vystøelených míèù do tøetího minihøitì, nebo musí být minihøitì od sebe
v dostateèné vzdálenosti.
5. Utkání probíhá na minihøitích souèasnì, týmy se na nich
støídají po ukonèení poloèasù èi tøetin. Pokud jde o dvì minihøitì a rozdìlení na tøetiny, jedna dvojice minitýmù spolu
hraje 2x.
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Pravidlo III: Velikost a poèet branek
1. Branky jsou v rozmìru 2x5 m na obou minihøitích. Není nezbytnì nutné mít stejnì vypadající branky na obou (více)
minihøitích. V pøípadì více ne dvou minihøi je moné
branky udìlat z tyèí, pøi èem výka branky je 1,82 m a íøka 35 m.
Vysvìtlení:
Tyto rozmìry jsou stále nadsazeny oproti rozmìrùm pro dospìlé hráèe, a pøináí vyí monost pro vstøelení gólu vzhledem k výce branky. To je dùleité pro hráèský rozvoj, zejména v dìtských a mládenických kategoriích. Brankáøi by se mìli v tìchto kategoriích støídat s hráèi
v poli.
2. Rozmìry tyèových branek je moné upravit po dohodì trenérù vzhledem k biologickému vìku a dovednostem hráèù.
K postavení tyèových branek je moné vyuít pomùcek (provaz, lepicí páska atd.) To jak pøi vyuití zapichovacích tyèí,
tak tøeba pøi zmenení vìtích branek na poadovaný rozmìr.
Je moné také vyuít branek podomácku vyrobených, pokud
s tím souhlasí trenéøi obou týmù a branky splòují podmínky
bezpeènosti. To se týká, zejména zabezpeèení proti pádu branky na hráèe, a zranìní se o ostré hrany èi výènìlky, které na
brankách nesmí být.)
3. Pokud jsou pro utkání pouity branky z projektu bezpeèná
branka, je na nich moné pouít reklamu dle specifikace zmínìného projektu. Nepøípustná je reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, sázkové spoleènosti a erotiku.
Vysvìtlení:
Branky z projektu bezpeèná branka jsou z kompozitního materiálu
a jsou velmi nesnadno pøevrátitelné, take je není tøeba kotvit. Projekt bezpeèná branka podporuje bezpeènost prostøedí mládenického fotbalu, a pøedpoklad je, e branky budou klubùm darovány.

29

PravidlaFotbaluMalych.pm6

29

18.7.2011, 12:27

Pravidlo IV: Hrací doba
1. Èas hry je 2x20 min, s 10minutovou pøestávkou. Pokud se trenéøi dohodnou, e ani jeden tým nebude odcházet na pøestávku do aten, pak je moná i dohoda na kratím trvání pøestávky, minimálnì vak 5 min.
2. Èas hry je 3x16 min. s 5minutovými pøestávkami bez odchodu do kabin. V pøípadì dohody trenérù lze hrát a 3x20 min,
pokud to dovoluje dostatek hráèù (minimálnì 1 støídající na
minihøitì) a není-li sestaveno tøetí minihøitì. U turnajù,
kde je hráno více utkání za den, je moné volit jinou èasovou
organizaci hry.
Vysvìtlení a doporuèení:
a. Pokud jsou týmy 5+1 bez støídání bude hrací doba 3x16 min.
b. V pøípadì dohody trenérù lze èas hry stupòovat takto: Pokud budou 12 hráèi na støídání a týmy nedovedou sestavit týmy na více
minihøi, pak se hraje 3x18 min.
c. Jestlie zbývá pro støídání alespoò 6 hráèù kadého týmu, je vhodné sestavit dalí minihøitì a hraje se 3x16 min.
d. Pokud trenéøi cítí dobrou kondici hráèù a dohodnou se, pak je moné hrát i 3x20 min.
e. Støídání je doporuèeno provádìt v pùlce tøetiny a nechat hráèe hrát
delí èas, aby pronikl do hry (viz dále pravidlo VII).

Pravidlo V: Míè
V kategoriích U10  U11 se hraje s míèi o velikosti 3, hmotnost: 250-310 g, obvod: 5762 cm
nebo míèi velikosti è. 4 (hmotnost 290390 g, obvod 63
66 cm)
Vysvìtlení:
Obecnì jde o to, aby hráèi mìli monost míè ovládat pouitím jemnìjích struktur øízení pohybu (koordinace) a ne se ho snait pouze silou
ukopnout, co je pro rozvoj technických dovedností s míèem zhoubné.
Pro trénink i utkání je doporuèeno pøi zvolení míèe è. 4 pouít variantu
odlehèený. (hmotnost 290320 g)
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Pravidlo VI: Pozdrav pøed a po utkání
Pøed i po skonèení utkání se hráèi pozdraví hokejovým zpùsobem (ruce si podají, nebo si plácnou vichni hráèi).
Doporuèení:
Nejlepím pøíkladem pro hráèe je, pozdraví-li se pøed i po utkání stiskem ruky i èlenové realizaèních týmù.

Pravidlo VII: Støídání hráèù
Støídání je opakované a lze je provádìt pouze v pøeruené høe.
Hráè, který byl vystøídán, se smí v téme utkání znovu vrátit
na hrací plochu a zúèastnit se dalí hry. Støídání se týká vech
hráèù uvedených v zápise o utkání. Støídání hráèù musí být
oznámeno rozhodèímu a pøi pøeruení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promaròování doby hry. Hráèi,
kteøí jdou na hrací plochu, musí být pøipraveni u lavièky pro
pøísluníky drustva v prostoru technické zóny a hráèi, kteøí
z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na
opaèné stranì hrací plochy, za brankou apod. Není omezen
celkový poèet støídání, ani poèet støídání jednoho hráèe, vymìnìný hráè se mùe zapojit do hry kdykoliv výe uvedeným
zpùsobem. Za správné provádìní výmìny hráèù i jejich správný poèet na hrací ploe zodpovídá trenér, èi vedoucí drustva.
V pøípadì, e rozhodèí zjistí vyí poèet hráèù z jednoho týmu
na hrací ploe, hru pøeruí (pokud neuplatní výhodu ve høe)
a upozorní trenéra, aby pøebývající hráèe odvolal z hrací plochy. Hru naváe NVK v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení hry. V utkání hraném soubìnì na více minihøitích, je
støídáním moné hráèe posunout na jiné minihøitì
Doporuèení trenérùm:
1. Principielnì jde o to nechat hráèe vyuít plnì hrací dobu ke høe
a støídat je v pøípadì, e nelze sestavit minihøitì tak, aby vichni
hráli celou dobu utkání. Vhodné je støídat v pøedem urèeném èase
(polovina tøetiny), nebo v èase kdy se hráè málo zapojuje do hry.
Pøi støídání hráèù na jiný post je dobrá krátká motivace (odpovídající vìku) k úkolùm nové pozice. Z hlediska orientace na herní pro-

31

PravidlaFotbaluMalych.pm6

31

18.7.2011, 12:27

stor není pøíli vhodné posouvat hráèe na jiné místo v sestavì bìhem jedné tøetiny, pokud to hráèi èiní obtíe. Význam pozice, na
které hráè hraje, se zvyuje se stoupajícím vìkem, ale ve starí pøípravce není centrem pozornosti a trenéøi by se nemìli pøíli soustøedit na rozestavení, ale hlavnì na individuální výkon ve høe.
3. Nestøídejme chybujícího hráèe, støídání není trestem za chybu. Chybovat je pøirozené a dìti se chybami uèí. Pokud není moné dosáhnout souèasného zapojení vech hráèù, je støídání dle bodu 2. doporuèeno provádìt v pùlce tøetiny z dùvodu dostateèného vniknutí
hráèù do hry. Jestlie budeme støídat hráèe po krátkých èasových
úsecích, omezujeme tak fyzickou i duevní úèast hráèù ve høe
a trénujeme jiné fyziologické mechanismy.
4. Hráèi v brance  brankáøi  se i v této kategorii støídají dle rozhodnutí trenéra, pokud mono takovým zpùsobem, aby vichni hráèi strávili v brance nìjaký èas, pøièem mùe a má být dáván delí èas hráèùm, kteøí se do této role chtìjí dostávat bezvýhradnì. Dùvodem
takového støídání je vestranný hráèský rozvoj vech dìtí. Pøestoe
zde mùeme ji vidìt jasné sklony k pozici brankáøe, je dùleité, aby
se takový hráè dostával pravidelnì do hry. Hráèi v brance mohou chytat s rukavicemi èi bez nich. Zdùvodnìním chytání bez rukavic je získávání vìtího citu pro míè a získávání odolnosti proti úderu míèe.
Zdùvodnìní pro chytání s rukavicemi je otupování strachu
z bolestivého zásahu do rukou a pøibliování se vzorùm z dospìlého
fotbalu. S tìmito motivacemi musí být nakládáno citlivì s pøihlédnutím,
co dítì chce a co jsou rodièe ochotni podporovat.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
1. Pokud je zahrána malá domùnohou, brankáø ji nesmí chytit
rukama. Pokud brankáø chytí rukou malou domù od svého
spoluhráèe, bude tým potrestán nepøímým volným kopem
z hranice PÚ na vertikální linii pøestupku.
2. Pokud se dotkne míèe brankáø rukou opìtovnì po té, co jej
z rukou pustil, ani by se mezitím nìkdo jiný míèe dotknul, je
tým potrestán nepøímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii pøestupku.
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3. Brankáø musí po jakémkoliv chycení míèe dát míè do 6 vteøin
na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodèího drel brankaø míè v rukou déle, vyádá si rozhodèí míè a podá jej druhému týmu na pùlku høitì. Míè musí být podán volnému hráèi, tak aby ho nedostal do zjevné nevýhody.
Doporuèení pro rozhodèí:
Rozhodèí má pøistupovat k èasovému limitu s tolerancí. Sáhnout
k odebrání míèe je vhodné, pouze pokud brankáø zjevnì úmyslnì, èi
opakovanì s rozehráním otálí. Trenéøi by mìli hráèe uèit rozehrát co
nejrychleji a neèekat do esté vteøiny, co je obèas tendencí dìtí a po
té zmatkují. Trenér dbá v tréninku na to, aby rozehrání umonili spoluhráèi svým pohybem.
4. Odehraje-li brankáø ze svého pokutového území mimo nìj míè
nohou, musí jím zahraný míè dopadnout na vlastní polovinu
malého høitì, nebo se míèe musí dotknout na vlastní polovinì jiný hráè døíve, ne míè pøejde pùlící èáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráèe ve vlastním pokutovém území, bylli míè pøed tím ze hry (pøi rozehrání standardní situace). Poruení pravidla je trestáno pøímým volným kopem z pomyslné
pùlící èáry v místì, kde ji míè pøeel. Rozhodèí mùe uplatnit
pravidlo o ponechání výhody ve høe soupeøi. V rozehrání míèe
rukou není brankáø omezen.
Vysvìtlení:
Snaha je zamezit pouhému nakopávání míèe dopøedu, ale zároveò dát
monost snaze o rychlé a pøímoèaré rozehrání rukou, které samo není
tak dlouhé, aby potlaèovalo kombinaèní hru. Nepøípustná je i varianta,
e brankáø nadhodí míè vedle stojícímu spoluhráèi a ten vykopává pøes
pùli. Jakmile brankáø opustí pokutové území, je na nìj z pohledu pravidel nahlíeno jako na hráèe v poli.
Doporuèení:
Trenéøi by mìli uèit své hráèe, e pokud brankáø soupeøe chytí míè do
ruky, mají opustit pokutové území.
5. Pøi nesportovním chování èi hrubém zákroku mùe rozhodèí
hráèe doèasnì vylouèit na 2 min, èi do konce tøetiny dle míry
provinìní. Hráè bude vykázán ze høitì ústnì bez ukázání èervené karty. Jeho místo smí zaujmout dalí hráè. Pokud by vylouèením klesl poèet hráèù pod pøedepsaný stav, je moné pøesunout hráèe z druhého minihøitì, nebo hrát doèasnì o jednoho hráèe ménì.
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Vysvìtlení:
Pokud by se jednalo o vylouèení do konce tøetiny pro velmi hrubé poruení pravidel a lo by o delí èasový úsek, (déle ne 5 min) pak je
moné si po domluvì hráèe zapùjèit od druhého týmu, nebo zmenit
poèet hráèù na obou stranách. Vylouèenému hráèi a pøestupku by mìla
být vìnována pozornost o pøestávce (osobní domluvou, ale i pøed kolektivem), nebo jde pøedevím o výchovu dìtí.

Pravidlo IX: Standardní situace
1. Vhazování. Platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
To, zda je míè v autu, je rozhodèím posuzováno pokud mono
pøesnì, ale pokud má hráè snahu míè dostihnout a není zøetelné, zda se mu to zcela povedlo, nechává rozhodèí pokraèovat ve høe. Nejblií bránící hráè má být dva metry od vhazujícího èi vyjídìjícího hráèe.
Vysvìtlení:
Tato benevolence pøispívá k plynulosti hry a ke snaze bojovat o kadý
míè. Pøesnì posoudit nepøesné vymezení høitì by bylo samo o sobì
obtíné.
Doporuèení rozhodèím:
Pokud chce rozhodèí hráèe clonícího rozehrání autu odkázat dále, je
vhodné øíci poèet krokù dozadu. 2 m~4 kroky
2. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu.
Doporuèení trenérùm:
Je vhodné stále dbát na to, aby do prostoru zakonèení útoèníci nabíhali, nikoli aby tam pøed rozehráním stáli.
3. Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Kop od branky se provádí tak, e míè bude umístìn pøed branku ve vzdálenosti asi 3 m od brankové èáry. Hráèi mohou po
kopu od branky svého týmu pøevzít míè v PÚ a po té smí být
v pokutovém území bránìni. Hráèi soupeøe jsou pøi kopu od
branky mimo PÚ. Kopem od branky není moné pøekopnout
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pomyslnou polovinu bez doteku spoluhráèe èi dopadu míèe na
zem na vlastní polovinì, viz p. VIII. bod 4.
Vysvìtlení:
Kop od branky se mìøí zhruba ètyømi kroky brankáøe od brankové èáry,
Rozhodèí dohlíí spíe ne na vzdálenost na to zda hráèi soupeøe jsou
za hranicí PÚ. Umonit rozehrát hráèùm umoní lépe dostat míè do
kombinaèní hry a pøedchází tak pouhému nakopávání vpøed.
4. Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pøi provádìní volných kopù musí být hráèi soupeøe nejménì
5 m od místa pøestupku.
Doporuèení trenérùm:
Pro rozvoj tvoøivosti a technické dovednosti hráèù je doporuèeno volit
i rozehrávání volných kopù, nejen nechat nejvyspìlejího hráèe støílet
ze vech prostor, èi spíe nìjak dopravit míè pøed branku do houfu
hráèù.
5. Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pokutový kop je naøízen za poruení pravidla 12 pravidel fotbalu
v prostoru PÚ a je zahráván ze vzdálenosti 7 m. Pøi pokutovém kopu
je v brance hráè, který byl v momentì pøestupku na postu brankáøe.
Doporuèení:
Pokutové kopy je moné zaøadit po utkání jako zpestøení a brankáøe
pøitom støídat obdobnì jako støílející.

Pravidlo X: Výsledek utkání, rozhodèí
1. Rozhodèí nemusí být delegován svazem a zavádí se povinnost
kadého týmu mít svého oddílového rozhodèího. Na kadé
utkání kadý tým zajistí tolik oddílových rozhodèích, aby byli
schopni obsáhnout polovinu poètu minihøit. Pøi tøech minihøitích zajistí dva rozhodèí domácí tým, pokud nedojde k jiné
domluvì. Utkání øídí a eviduje jako celek hlavní rozhodèí,
z domácího týmu. Ve výjimeèném pøípadì mùe být hlavním
rozhodèím i jeden z trenérù (asistentù). Na druhém èi dalích
minihøitích utkání øídí oddíloví rozhodèí, kteøí po tøetinách
hlásí hlavnímu rozhodèímu a trenérùm prùbìné stavy.
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Doporuèení trenérùm:
Doporuèuje se, aby se role hlavního rozhodèího radìji zhostil nìkdo
z funkcionáøù, èi zpùsobilých rodièù a trenéøi se mìli tak monost starat o hráèe.
2. Výsledky jednotlivých tøetin, èi poloèasù se sèítají, co tvoøí
celkové skóre utkání. Toto platí i v tom pøípadì, e za kadý
minitým hrál nejvýe jeden hráè soupeøe. Pokud bylo v jednom
z minitýmù více hráèù soupeøe, výsledky tohoto minitýmu se
nezapoèítávají. Pokud není moné obsadit prokolenými oddílovými rozhodèími více ne dvì minihøitì a zaznamenat
tedy celkový výsledek, sèítají se pouze dvì minihøitì
s rozhodèími. Celkový výsledek je dán souètem gólù na jednotlivých minihøitích.
Hra na tøetím minihøiti je výjimeènì moná i bez prokoleného oddílového rozhodèího, s jiným dobrovolným rozhodèím.
Vysvìtlení:
a. Tento model nabízí z jedné strany monost hrát co nejvíce hráèùm
i za cenu zapùjèení hráèù soupeøe, z druhé strany by mìl motivovat
kluby k hledání vyího a vhodného poètu vlastních hráèù. Hráèi by
mìli být v klubech, kde dobøe trénují a dostávají pravidelnì pøíleitost hrát.
b. Snaha mít vdy dostateèný poèet prokolených oddílových rozhodèí
je v zájmu vech, ale pokud se výjimeènì stane, e nebude moné
obsadit takovými lidmi vechny minihøitì, pak je vhodnìjí varianta nechat hráèe hrát s dobrovolným rozhodèím, ne je støídat.
3. Utkání mohou øídit jako rozhodèí i oddílový rozhodèí starí 15
let. Za vyplnìní a odeslání zápisu je v tomto pøípadì zodpovìdný domácí tým. Pokud dojde v øízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, e by ji nezletilí rozhodèí nezvládl (rozepøe rodièù, trenérù, hráèù atd.) pomùe øeit nastalý problém funkcionáøi domácího oddílu. Pokud je pøítomen licencovaný rozhodèího, øeení pøebírá on.
Vysvìtlení:
Monost zapojit do rolí rozhodèích ji patnáctileté je výraznì výchovným prvkem fotbalové spoleènosti a mìlo by to pøináet ohleduplnìjí
chování divákù, ale i pronikání tìchto mladých hráèù do jiného pohledu na hru.
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4. Oddílový rozhodèí musí znát v této kategorii pouívaná pravidla minifotbalu, za co odpovídá tým. Vedoucí èi trenér týmu
prùbìnì kontroluje, prokoluje a domlouvá úèast oddílových
rozhodèích.
Doporuèení rozhodèím:
a. Rozhodèí zasahuje do hry pouze v jasných pøípadech. Pokud hra
plyne, nepøeruuje ji. Viz jednotlivá pravidla.
b. Role rozhodèího v kategorii pøípravek je významnì výchovná a mìl
by tedy dùraznì dbát na principy chování fair-play a spolupracovat
na tomto s trenéry. Pokud se není moné domlouvat s trenéry ve
vyhrocených situacích, pak je tøeba vdy pracovat na uklidnìní situace. K tomuto mohou rozhodèí na paralelních malých høitích vyuít i vzájemnou poradu a pøeruit za tímto úèelem hru na obou
høitích.
Doporuèení trenérùm:
Výchovný význam utkání pro mladé hráèe, uèení se respektu k autoritì
rozhodèího a bezvýhradné pøijímání jeho výrokù, je zároveò zpùsobem, jak se hráèi uèí soustøedit na hru a vlastní výkon.

Pravidlo XI: Nevhodné chování funkcionáøù a divákù
1. Diváci mají zákaz vstupu na høitì a zùstávají v prostorech
vyhrazených pro diváky. V pøípadì nevhodného chování divákù èi èlenù realizaèních týmù, následují tøi kroky jednání rozhodèího smìrem k aktérùm nevhodného chování:
a. Vyzve aktéry klidnou formou uklidnìní, popøípadì poádá
vedoucí èi trenéry, aby s uklidnìním situace pomohli.
b. Vykáe aktéry z prostorù urèených pro diváky u malého
høitì. V pøípadì, e je prostor pro diváky bezprostøednì
u èar malého høitì, vykáe aktéry do vzdálených prostor
a poádá poøadatele o zajitìní poadavku.
Vysvìtlení:
Vzdálené prostory jsou takové, odkud není moné ovlivòovat dìní na
høiti fyzickou pøítomností èi køikem.
3. Ukonèí utkání 0:3 v neprospìch týmu, jeho fanouci èi funkcionáøi se zjevnì nevhodnì chovali a ve uvede do zápisu
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o utkání. V pøípadì, e nelze zjevnì urèit, ke kterému týmu
aktéøi nevhodného chování náleí, nebo se toto dìje oboustrannì, pak konèí utkání 0:0.
2. V pøípadì, e týmy nesouhlasí s postupem rozhodèího, uvedou
to v zápisu o utkání a dále se postupuje dle platného disciplinárního øádu.
Doporuèení pro rozhodèí a trenéry:
Trenéøi i rozhodèí mají spolupracovat na vedení utkání v duchu fair
play a musí si uvìdomovat, e jakékoliv stupòování napìtí je kodlivé
pro výchovu hráèù, kvùli kterým tam vechny organizaènì èinné osoby jsou. Smìrem k øeení problému a uklidnìní situace by tedy mìli
komunikovat jako partneøi pøedevím rozhodèí a trenéøi.

Souhrnná doporuèení trenérùm
1. Trenéøi se dohodnou pøed utkáním, kolik hráèù bude mít tým na utkání k dispozici, dle toho je pak moné navýit poèet minihøi a pøipravit oddílové rozhodèí. Cílem je, aby hráli pokud mono vichni hráèi
bez støídání. Je vhodné udìlat moné dohody ji den pøed utkáním.
(kolik hráèù  tolik høi  tolik rozhodèích)
2. Je vhodné, kdy si trenéøi vedou prùbìné zápisky se støídáním, aby
vìdìli jak dlouho a kde, který hráè bìhem utkání hrál. To by mìlo
vést k vìtímu pøehledu a snadnìjímu a spravedlivìjímu pøístupu
k hráèùm. (Je moné k tomu vyuít i dalí osoby  vedoucí, rodiè )
V této souvislosti je vhodné dát monost rodièùm, èi jiným dobrovolníkùm spolupracovat v celém tréninkovém procesu s trenérem, co
znamená stanovit systém spolupráce a pravomocí, které se samozøejmì s narùstající zkueností mohou mìnit.
3. Hodnocení výkonu, je doporuèeno provést bezprostøednì po utkání.
Dùleitou souèástí hodnocení je i motivace na pøítì a to zejména pokud se nedaøilo. Zapùjèení hráèi hodnocení absolvují ji se svým týmem, ale pokud trenér mùe pochválit pùjèeného hráèe, je vhodné to
udìlat pøed jeho odchodem, aby to slyel. (Viz VII. hráèi a støídání,
bod 4.)
4. Rozestavení a související pedagogická doporuèení:
Význam pozice, na které hráè hraje, se zvyuje se stoupajícím vìkem,
ale ve starí pøípravce není centrem pozornosti a trenéøi by se nemìli
pøíli soustøedit na rozestavení, ale hlavnì na individuální výkon ve høe.
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a. Typy rozestavení
Trenéøi mají monost volit v tìchto základních variantách
støedové varianty s hráèi uprostøed (1-3-1,2-1-2, 2-2-1)

bez hráèù støední øady: 3-2, 2-3

b. Ve støedových variantách vlastnì hráèi poprvé objevují støed høitì.
Celkovì vhodné z hlediska uèení se spolupráci a pohybu po høiti,
je pro tuto vìkovou kategorii jednotlivá støídat rozestavení. Hráèe
uprostøed uèíme orientaci na vechny strany a pøipravujeme tak hráèe
na roli tvùrcù hry. Variantu na prvním obrázku s hráèem hrajícím na
pozici za trojicí støedových hráèù nedoporuèujeme.
c. Nestøedové varianty vytváøejí dobré pøedpoklady k promìnlivému
pøebíhání pøeèíslujících hráèù z øady do øady. Pøeèíslujícím hráèem
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mùe být jak hráè krajní, tak støední. U krajních hráèù lze takto celkem snadno podporovat pojetí celoèárového hráèe (obránce útoèí).
5. Posuny v rozestaveních na jednotlivé pozice
a. Mohou být provádìny tak, aby v utkáních, ale i v rùzných tøetinách
utkání hrál hráè na jiné pozici, èím se pøipravuje pùda pro pozdìjí
vestrannost hráèù. V praxi trenér pøihlédne pøedevím ke schopnosti hráèe zvládat úkoly na rùzných pozicích. Støídání hráèù na rùzných pozicích by mìlo být v pøípravkách rovnomìrné. Pokud vak
dìlá hráèùm støídání bìhem tøetiny problémy a sniuje rapidnì výkon, pak je tøeba s tím nakládat opatrnì a individuelnì. Dìtem, pøípadnì i rodièùm, je nutné dùvody hry na rùzných postech vysvìtlovat.
b. Pokud se na nìkterém postu hráèi opakovanì zjevnì daøí více ne
na jiných, je tøeba tuto informaci brát v úvahu a dále s ní pracovat.
Vzhledem k pøevaujícímu praváctví, je sice moné leváky èastìji vytìovat na levé stranì, ale stále vzhledem ke snaze o vestrannost.
c. Posuny hráèù na postech se nedoporuèuje provádìt za bìhu hry,
aby nedocházelo k moným ztrátám plynulosti hry, vznikajícím
z náhlého pøesunu. Takové pøesuny jsou obecnì vhodné a
v pozdìjích kategoriích. Zde trenéøi dbají na orientaci v herním prostoru, ze kterého má hráè vycházet, ale nezakazují hráèùm jej opoutìt a ji s míèem èi bez nìj. Snahu o pøeèíslování naopak podporujeme.
6. Pøehled trenéra o vech svých minitýmech
Pøi høe na více minihøitích je vhodné, aby se pozornost trenérù rovnomìrnì rozkládala na vechny minitýmy a pokud jsou pøítomni asistenti, mìli by vzájemnì rotovat tak, aby hlavní trenér vidìl vechny
hráèe v utkání. V pøípadì, e jsou rodièe schopni spolupracovat
s trenérem, je vhodné, aby kadý minitým mìl svého trenéra-asistenta, který mùe po domluvì s trenérem hráèe støídat.
7. Vysvìtlování herních situací hráèùm
a. V momentech, kdy chce trenér aktuálnì nìco hráèi vysvìtlit, není
tøeba støídat, ale pouze zavolat hráèe a krátce mu poradit. V tomto
momentì by mìlo pøijít vysvìtlení  v hlavních bodech zopakované
hráèem. S takovými momenty by se mìlo etøit a nepovolávat k sobì
jednoho hráèe pøíli èasto (jednou za tøetinu). Toto je doporuèeno
vyuívat, zejména pokud se nìjaká chyba opakuje.
b. Oproti mladí pøípravce bychom se mìli snait, aby hráè pøiel na
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svou chybu sám a sám øekl lepí øeení. To nám dává vìtí anci,
e hráè pochopí chybu i lepí øeení. Pøichází to v úvahu zejména
u hráèù, kteøí ji fotbal déle hrají (alespoò 1 rok) a víme, e jsou
schopni základní chyby odhalovat. U dìtí, které s fotbalem teprve
zaèínají, je vhodné volit jednoduí postup, kdy hráèi sdìlíme, e to,
co udìlal, bylo dobré, ale lo by to udìlat lépe. Vysvìtlit jak.
c. Trenér svým chováním ovlivòuje hráèe i rodièe. Pozor na to,
e chybující hráèi vnímají gestikulaci trenéra za èárou obdobnì, jako
slovní projev a není vhodné tedy ani slovnì dávat najevo nespokojenost ve stylu co to zase vyvádí!?, ale ani mávat afektovanì rukama atd. Emoèní pamì dìtí je obdobnì výkonná jako jiné druhy
pamìti
Kouèink, aneb jak poradit hráèi?
Hráè hrající na pravé stranì kopne ukvapenì míè dopøedu, kam nenabíhá
ádný jeho spoluhráè. Trenér jej bez afektu zavolá, pokud mono pochválí
jeho výkon a zeptá se, zda hráè ví, jakou udìlal chybu.
1. Pokud hráè sám odhalí chybu, pochválí jej za to a zeptá se na lepí
variantu øeení
a. pokud hráè odpoví správnì, mùe jít zpìt do hry s pokynem trenéra, napøíklad: Tak se sna to pøítì udìlat tak, jak øíká.
2. Pokud hráè neví o své chybì, nebo øekne patnou variantu, trenér mu
chybu odhalí a zeptá se, proè hráè kopl míè dopøedu?
a. pokud hráè odpoví, e neví, pak mu trenér poradí, a pøítì bìí
s míèem dopøedu sám, nebo se podívá, jestli mùe nahrát nìkomu
volnému.
b. pokud hráè, na otázku proè kopnul míè dopøedu, øekne nìjaký dùvod, trenér pøijme jeho vysvìtlení, ale pokud s tím není spokojen,
zeptá se na lepí variantu øeení.
 pokud hráè nyní odpoví správnì  mùe jít zpìt do hry s pokynem
trenéra, napøíklad: Tak se sna to pøítì udìlat tak, jak øíká.
c. pokud hráè na otázku, proè kopnul míè dopøedu, neví jak odpovìdìt, vysvìtlí trenér jednoduchým zpùsobem lepí øeení a nechá to
hráèe významovì zopakovat, co by mìlo naznaèit, e hráè pochopil. Pak jde hráè zpìt do hry.
Odvolání hráèe ze hry by mìlo být co nejkratí (cca 30 s) a u jednoho
hráèe by mìlo být pouito støídmì jednou za tøetinu.
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Pedagogických doporuèení je samozøejmì celá øada a jako celek, který
nelze nikdy plnì uzavøít, je moné je doplòovat na trenérských kurzech,
èi studováním uèebnic a metodických DVD. Pokud máte zájem o více
informací, kontaktujte své pøísluné OFS, KFS, èi pøímo trenérsko-metodický úsek ÈMFS.
Zkrácenou informaci o systému vzdìlávání trenérù najdete na
www.fotbal.cz, Trenérsko metodický úsek / Vzdìlávací program ÈMFS
Chcete se stát trenérem? Web-adresa v roce 2011:
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
Pojïme na výchovì spolupracovat!
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Pravidla hry 7+1
a pedagogicko-organizaèní manuál
pro mladí áky
Motto:
Kouèování pro porozumìní høe.

Cíle, aneb proè tato forma utkání
Cílem je:
a) Uèit dìti a mladé hráèe hrát fotbal tím, e jej budou hrát v podmínkách
a v prostøedí, které odpovídají jejich postupnì se mìnícím tìlesným
a psychickým monostem. Vìkovým zvlátnostem musí být uzpùsobena hrací plocha, branky, míè, ale i pedagogické vedení dìtí. Kouèováním rozumíme takový zpùsob vedení malých hráèù, který vdy pomáhá odkrývat jejich potenciál pro budoucnost.
b) Úmìrným poètem hráèù na malém høiti dosáhnout co nejvìtího zapojení vech hráèù do hry se zamìøením na individuální dovednosti,
skupinový herní výkon a ji silnìji i týmové vnímání. Z hlediska specifických dovedností jde o orientaci na malém prostoru, rychlost rozhodování a øeení herních situací, vdy ve spojitosti s míèovou technikou.
c) Dret svìtový trend pøevedení pozornosti hráèù, trenérù, rodièù a dalích divákù od zamìøení na úspìch a poèítání bodù k dùleitìjímu
cílení na výchovu a herní výkon.
d) Celým systémem nabídnout lepí monost získávat herní zkuenosti
a zejména proitky ze hry, které jsou motivací mladých hráèù k hraní
fotbalu. Tato struktura motivace k fotbalu lépe odpovídá poadavkùm
na úspìch hráèù v dospìlosti, co znamená i úspìch èeského fotbalu
v mezinárodním srovnání.
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Nejdùleitìjí zásady vedení dìtí ve høe
1. Fotbal mladích ákù není fotbalem dospìlých a hráèi jsou dùleitìjí
ne hra sama.
2. Zamìøme pozornost v prvé øadì na to, jak hráèi hrají, co se jim daøí
a co nikoli. Povzbuzujme, chvalme, vysvìtlujme, opravujme, radujme
se, ale kontrolujme se a nevylévejme si zlost.
3. Stanovme si zásady kouèování pro sebe (trenéøi) a stanovme je také
pro rodièe, v duchu hesla: Rodièe fandí, ale nekouèují! Tyto zásady
náleitì vysvìtlujme a dodrujme, nebo rodièe, trenéøi, rozhodèí, ale
i dalí dospìlí na výchovì dìtí spolupracují.
4. Nauème dìti hrát na více místech a v rùzných rozestaveních. Nauèíme
je tím i základùm herní vestrannosti a rozvineme jejich tvoøivé herní
mylení, co jsou základy úspìchu i ve svìtovém fotbalu.
Technické poznámky
 Rozmìry hrací plochy malého høitì (dále jen malé høitì) jsou
dány rozmìry poloviny hrací plochy velkého høitì, s maximálním
dùrazem na bezpeènost hráèù. Pojmem zmenené høitì je také
mínìna hrací plocha tzv. zmeneného høitì.
 Pokud je v textu pouito slovo hráè, je tím mylena i hráèka.
Tuènì psaná jsou pravidla a poadavky, slabì jsou psány vysvìtlivky a doporuèení pro trenéry, rozhodèí a ostatní. Neznamená to,
e tuènì vytitìný text je dùleitìjí. Krátký text ke kadé kategorii
by mìl trenér i ostatní èíst velmi pozornì a pochopit jeho zámìry ve
prospìch rozvoje mladých hráèù.
Základní organizaèní ustanovení
Hráèi 7+1 : 7+1
Hrací plocha malého høitì - minimálnì 50x42 m, maximálnì 70x60 m
V soutìích SpSM paralelnì na obou polovinách velkého høitì
Branka 2x5 m
Èas 2x30 min (15min. pøestávka)
Detaily jsou popsány v jednotlivých pravidlech
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Pravidlo I: Poèet hráèù
1. Hraje 7 hráèù v poli a brankáø.
2. Dle rozpisu soutìe se hraje buï na jednom malém høiti,
nebo paralelnì na dvou, situovaných na polovinách hrací plochy velkého høitì. Nejdøíve hraje roèník U13 pak U12. Poøadí
roèníkù je moné zamìnit, jedinì po elektronické èi písemné
dohodì obou stran nejménì jeden den pøed utkáním.
3. Poèet hráèù pøipravených zasáhnout do utkání se lií dle toho,
zda se hraje na jednom èi dvou malých høitích zároveò.
a. Do utkání SpSM hraném na dvou malých høitích souèasnì musí být minimálnì pøipraveno 16 hráèù, rozdìlených
do týmù A a B, které sehrají utkání tak, aby kadý poloèas
hráli proti jinému týmu soupeøe. Druhá polovina utkání zaèíná opìt za stavu 0:0. Výsledek utkání pro pøidìlení bodù
je dán celkovým souètem vstøelených a obdrených gólù.
Maximální poèet hráèù jedné kategorie pro utkání je 22 hráèù.
b. V zápise o utkání je pro soubìná utkání SpSM na malých
høitích seznam hráèù A a B týmu kadého oddílu.
V utkáních SpSM jsou pro kadý poloèas týmy A i B obou
oddílù uzavøené a støídat hráèe mezi týmy je moné dle pravidla VII. Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresù, nebo se
souhlasem rozhodèího alespoò stejnou barevnou kombinaci dresù. Více pravidlo XI.
c. Do utkání, hraném na jednom malém høiti, musí být minimálnì pøipraveno 8 hráèù. Do utkání mimo soutì SpSM,
hraném soubìnì na jednom malém høiti a jednom
zmeneném høiti (viz bod 7) je v zápisu o utkání spoleèný seznam hráèù a opakovanì støídat hráèe mezi týmy A
a B je moné volnì v souladu s pravidlem VII.
Vysvìtlení:
Cílem je, aby pokud mono hráli vichni hráèi co nejvíce. Pøi høe na
dvou malých høitích to znamená, e napø. pøi 17 hráèích týmu
(2x7+1) lze hrát, s jedním støídajícím v týmu A, který mùe ve druhé
pùli hrát v týmu B. Snahou je zajistit vem hráèùm dostateèný poèet
odehraných minut pro jejich individuální rozvoj. Vichni hráèi tak mají
stálou monost ke zlepování. Vem hráèùm by mìl klub zajistit pøi
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normálních podmínkách zhruba 2/3 hrací doby strávené ve høe, pøièem záleí vdy na okolnostech jako docházka, nadání hráèe atd.
Doporuèení pro trenéry:
U soutìí SpSM, ale i jiných soutìí s paralelními utkáními, je rozdìlení na týmy A a B pouze v oznaèení, ale nemìlo by pøináet rozdìlování na horí a lepí tým. Dlouhodobé dìlení na dva vyrovnané týmy
pøináí více pozitiv, ne varianta silnìjího a slabího týmu a to jak
z hlediska psychologického, tak i z hlediska uèebnì herního.
4. Klesne-li poèet hráèù týmu pod stanovený poèet 8 na jednom
èi obou malých høitích, lze v utkání pokraèovat po dohodì
trenérù s mením poètem hráèù. Poèetní znevýhodnìní je akceptovatelné pouze o jednoho hráèe. Klesne-li jednomu týmu
bìhem utkání poèet hráèù na nìkterém malém høiti pod 7
(5+1), a není moné tým doplnit dalím hráèem, druhý tým
také zmení poèet svých hráèù tak, aby platila podmínka maximálnì jednoho hráèe navíc. Pokud klesne poèet hráèù drustva pod 7, mùe být hra ukonèena na tom malém høiti kde
situace nastala, pokud trenér oslabeného drustva poádá rozhodèího o ukonèení. Pro vyrovnání sil a zachování standardních podmínek je moné si se souhlasem soupeøe zapùjèit jeho
hráèe. Zapùjèení musí být uvedeno v poznámce zápisu o utkání.
5. V pøípadì vylouèení hráèe bìhem utkání, hraje drustvo bez
vylouèeného v oslabení 10 min. Vylouèený, se nesmí opìtovnì zapojit do hry ani na druhém høiti. Pøi kadém dalím vylouèení v ji probíhající dobì oslabení, se tato doba prodluuje vdy o dalích 5 min od poèátku oslabení, ale vdy jde
o oslabení nejvýe o jednoho hráèe. V pøípadì, e oslabený
tým nemá dostatek hráèù do hry po vícenásobném vylouèení
a klesne tím poèet hráèù na jednom malém høiti pod 7, rozhodèí utkání ukonèí.
Hráè bude vykázán ze høitì bez ukázání èervené karty.
Vysvìtlení:
Trestán je sice i tým za chybu jedincù, ale významný je v tomto momentì výchovný dopad informace, e kadý hráè má velký význam
pro tým svým výkonem i svým chováním.
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Doporuèení trenérùm:
Vylouèenému hráèi a pøestupku by mìla být vìnována pozornost osobní
domluvou pøi utkání, ale po utkání i pøed kolektivem, nebo jde pøedevím o výchovu. V ideálním postupu uvìdomování si hráèe svého
jednání jako chyby, by se mìl omluvit spoluhráèùm za oslabení týmu.
6. Tým mimo soutì SpSM, hrající na jednom høiti, kterému chybí na zaèátku utkání nejvýe 1 hráè do stanoveného poètu 8
hráèù, mùe výjimeènì utkání hrát. Stále platí podmínka maximálnì jednoho hráèe navíc.
Vysvìtlení:
Pravidlo umoòuje snáze dodrovat rozpis soutìe i ve výjimeèných
pøípadech, zejména pro poèetnì slabí oddíly a s ohledem na nemocnost dìtí. I pro jiné pøípady je zde pamatováno hlavnì na to, aby hráèi hráli a nebylo rueno utkání vem pro zranìní èi nedisciplinovanost
jednoho hráèe.
Doporuèení trenérùm:
Pùjèení hráèe je tøeba pøedem a prùbìnì vysvìtlovat hráèùm i rodièùm. Doporuèení v tomto smìru je zapùjèovat hráèe rovnomìrnì
a mít moné zapùjèení pøedem pøipraveno. Tzn. nemít vyhrazeného
jednoho stálého hráèe tzv. na pùjèování. I tìm momentálnì lepím
hráèùm se hodí zkuenost zmìny v jednom z mnoha utkání. Zapùjèený hráè a tým by si mìli navzájem podìkovat, a pokud je to moné,
pak je vhodné, aby trenér zapùjèeného hráèe pochválil. Hráè tak umonil
vìtí herní dobu nejen sobì, ale i svým spoluhráèùm. Krátké a pokud
mono pozitivní hodnocení, má probíhat bezprostøednì po utkání
a pøípadnì zapùjèení hráèi je absolvují ji se svým týmem.
7. Týmùm mimo soutì SpSM, které mají dostatek hráèù a hrají
soutì na jednom høiti, je dovoleno a doporuèeno domluvit
se s týmem soupeøe na monosti hrát na dvou malých høitích. Druhé, zmenené høitì, mùe být meního rozmìru
a s mením poètem hráèù, ale výsledek není zapoèítáván do
oficiálního výsledku utkání.
Vysvìtlení:
Velikosti tìchto paralelních zmenených høi mohou vycházet z rozmìrù
minihøi uvedených v pravidlech pro pøípravky.
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Doporuèení trenérùm:
V pøípadì, e má tým 14 hráèù vèetnì brankáøù je z hlediska výkonnostního rùstu lepí hrát na dvou høitích 7+1 a 5+1, ne pouze hráèe
støídat na lavièku. Pokud se hraje utkání na dvou malých høitích po
domluvì trenérù i mimo standardní nastavení soutìe, je dùleité pøedstavit tuto skuteènost hráèùm tak, e obì høitì jsou stejnì významná. Motivace hráèù by mìla smìøovat zejména k jejich vlastnímu výkonu, bez ohledu na to, na kterém høiti momentálnì hrají, èi jaký je
výsledek.
8. V soutìích, které mají dìlení pro kadý roèník narození
zvlá (SpSM), mùe hráè z kategorie U12 odehrát celé utkání za kategorii U13 a v tentý den ji jen poloèas za kategorii
U12. Tento posun je omezen poètem nejvýe ètyø mladích
hráèù vcelku pro celý tým jedné kategorie. Pøesun hráèù mezi
kategoriemi, musí být pøed utkáním oznámen rozhodèímu
pøedloením zápisu pøedchozího utkání a uveden v poznámce
zápisu o utkání.
Vysvìtlení:
Rozhodèí utkání U 13 v poznámce zápisu uvede jmenovitì, jací hráèi
hrají èi hráli v utkání mimo svùj roèník narození a zda celé utkání èi
poloèas. V utkání U12 rozhodèí zkontroluje, zda nìkdo z hráèù ji ten
den nehrál za kategorii U13 celé utkání. Pokud hrál jen poloèas U13
smí nastoupit k celému utkání U12. Pokud hrál celé utkání U13 smí
hrát ji jen poloèas U12.

Pravidlo II: Hrací plocha
1. Utkání mají být hrána na pøírodních nebo umìlých povrích
(v souladu s ustanoveními pøísluné soutìe).
2. Hrací plocha malého høitì je o rozmìrech minimálnì
50x42 m a maximálnì 70x60 m. Malé høitì je vymezeno postranními èárami velkého høitì, èárami jiné barvy, nebo nízkými metami.
3. Pøi vymezení malého høitì pomocí nízkých met tyto rozmístíme s rozestupem do 4 m, aby hráèùm dostateènì ukazovaly hranice. Pomyslná pùlící èára je vyznaèena pøímo na po-
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stranních èárách barevnì odlienými metami, nebo praporky
ve vzdálenosti 0,751m od postranní èáry.
4. Pokutová území (PÚ) jsou vyznaèena pøes celou íøku malého høitì a na postranních èárách, barevnì odlienými metami a pøídavnými metami nebo praporky ve vzdálenosti 0,75
1 m od èáry malého høitì. Vzdálenost èáry PÚ od brankové
èáry je standardnì 12,5 m. K vymezení lze vyuít prodlouenou postranní èáru pokutového území velkého høitì, pokud
splòuje rozpìtí vzdálenosti 1015 m od brankových èar malého høitì.
Vysvìtlení:
Vyznaèení pomezních èar i PÚ je moné udìlat také pomocí materiálù,
je lze po utkání odstranit, nebo který po krátkém èase sám zmizí (lepenka PVC, vápno, sypký materiál jiné barvy) Významné je, aby pozùstatky po èarách malého høitì nemátly hráèe velkého fotbalu.
Praporek je nejménì 1,50 m vysoká a nahoøe zaoblená tyè, na ní je
pøipevnìn praporek popøípadì pouze tyè.
5. Posunuté mety jsou prùbìnì opravovány urèenými osobami,
kromì hráèù.
Doporuèení:
Opravování posunutých met zajiují èlenové realizaèních týmù, rozhodèí, urèení pomocníci z øad rodièù a podobnì. Vzhledem k pomyslným
èarám je tøeba, aby rozhodèí i trenéøi pøistupovali k rùzným omezením
vyplývajícím z pravidel (napø. aut èi ofsajd) s citem.
6. Znaèka pokutového kopu je vyznaèena 8 metrù pøed brankou. Pøi pouití branky 2,44x7,32 m je znaèka pokutového
kopu 11 m od brankové èáry.
7. Území rohového kopu není vyznaèeno a kopy se provádí ze
vzdálenosti 16 m od blií tyèe branky, která je vyznaèena
barevnì odlienou metou na èáøe, nebo praporkem ve vzdálenosti 0,751 m od èáry malého høitì.
8. Pokud se hraje paralelnì na dvou malých høitích, pak støední výbìhová zóna mezi malými høiti èiní 35 m.
9. Na stranì stacionárních branek velkého høitì musí být pomezní èára malého høitì ve vzdálenosti 1,55,5 m od pøiléhající brankové èáry velkého høitì. V pøípadì, e je vyuita
branková èára hrací plochy velkého høitì, je tøeba vysadit sta-
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cionární branky a zaslepit otvory v zemi. Zodpovídá hlavní
poøadatel.
10. Technická zóna, zóna pro støídání hráèù a hráèské lavièky.
Moné jsou 2 varianty:
a. Pøednostnì jsou hráèské lavièky za pomezními èárami malého høitì u stacionárních branek, blíe vlastní branky
malého høitì. Zóna pro støídání je pøed hráèskými lavièkami, Technická zóna je vymezena od zóny na støídání po
brankovou èáru malého høitì (viz modré rámeèky obrázku).
b. Hráèské lavièky jsou za brankovými èárami malých høi,
vdy za brankou vlastního týmu. Zóna pro støídání je v tomto
pøípadì vedle tyèe blíe støedu velkého høitì. Technická
zóna je za brankovou èárou malého høitì. O upøednostnìní této varianty musí tým uvìdomit soupeøe pøed utkáním a musí mu být vyhovìno (viz oranové rámeèky obrázku).
Vysvìtlení:
Pokud chtìjí trenéøi sledovat dìní na obou malých høitích, je výhodné volit variantu b (oranové rámeèky), která nabízí lepí monost sledování vývoje na obou malých høitích. Je pak zvlátì vhodná, pokud je u týmu pøi utkání pøítomen pouze jeden trenér, který chce sledovat hráèe v obou utkáních.
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Pravidlo III: Velikost branek
1. Branky mají rozmìr 2x5 m a jsou umístìny uprostøed brankových èar. Branky jsou opatøeny sítìmi a zajitìny proti pádu.
Na brankách nesmí být ostré výènìlky a hrany, o které by bylo
moné se zranit, za co zodpovídá hlavní poøadatel. Branky
jsou bílé èi støíbøité barvy.
2. V utkání kategorie U13 je moné v pøípadì hry na dvou paralelních malých høitích pouít na jednom z nich i branky
2,44x7,32 m, pokud se na tom trenéøi obou klubù dohodnou.
3. Pokud jsou pro utkání pouity branky z projektu bezpeèná
branka, je na nich moné pouít reklamu dle specifikace zmínìného projektu. Nepøípustná je reklama na cigarety, alkohol, hazardní hry, sázkové spoleènosti a erotiku.
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Vysvìtlení:
Rozmìry 2x5 m pøiblinì zachovávají pomìry branka-hráè v dospìlosti.
To je dùleité pro hráèský rozvoj v tìchto kategoriích. Moné vyuití
velkých branek na jednom z malých høi pøichází v úvahu zejména
v pøípadì rùstovì akcelerovaných brankáøù. Pokud jeden z trenérù
oznámí nesouhlas a je tu varianta hrát na branky 2x5 m i na druhém
malém høiti, pak by nemìla být diskuse prodluována tlakem na
zmìnu rozhodnutí.
Branky z projektu bezpeèná branka jsou z kompozitního materiálu
a jsou velmi nesnadno pøevrátitelné, take je není tøeba kotvit. Projekt bezpeèná branka podporuje bezpeènost prostøedí mládenického fotbalu, a pøedpoklad je, e branky budou klubùm darovány.

Pravidlo IV: Hrací doba
Hrací doba jednoho utkání je 2x30 minut, poloèasová pøestávka o délce 15 minut. Pøi høe na jednom malém høiti je moné
prodlouit hrací dobu na 2x35 min, pokud jsou k dispozici alespoò 3 hráèi na støídání u obou soupeøù. Na prodlouení hrací
doby se musí trenéøi dohodnout pøed zaèátkem utkání. Pokud
se trenéøi dohodnou, e ani jeden tým nebude odcházet na
pøestávku do aten, pak je moná i dohoda na kratím trvání
pøestávky, minimálnì vak 10 min.
Vysvìtlení:
Pro dostateènì poèetné týmy, které hrají pouze na jednom malém
høiti je významnou a doporuèenou variantou pro vyuití vìtího poètu hráèù, prodlouení hrací doby na 2x35 min. Pøedpokladem je nejen dostateèný poèet hráèù do pole na støídání, nejménì 3, ale zejména jejich vyuití v pøiblinì 2/3 hrací doby.
Dalí moností pøi dostateèném poètu hráèù je zachovat dobu hry, ale
hrát paralelnì na druhém zmeneném høiti, tedy meních rozmìrù
a s mením poètem hráèù (viz pravidlo I. bod 7). Na této variantì je
doporuèeno se domluvit.
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Pravidlo V: Míè
V kategoriích U12-U13 se hraje s míèi o velikosti 4 (hmotnost
290390 g, obvod 6366 cm)
Vysvìtlení:
Obecnì jde o to, aby hráèi mìli monost míè ovládat pouitím jemnìjích struktur øízení pohybu (koordinace) a ne se ho snait pouze silou
ukopnout, co pro rozvoj technických dovedností s míèem není vhodné. V této souvislosti je alespoò pro fyzicky ménì vyspìlé hráèe vhodnìjí pro trénink i utkání míè è. 4  odlehèený (hmotnost 290330 g)
a toto doporuèení platí zejména pro kategorii U12.

Pravidlo VI: Pozdrav pøed a po utkání
Pøed utkáním i po skonèení se hráèi pozdraví hokejovým zpùsobem (ruce si podají, nebo si plácnou vichni hráèi).
Doporuèení:
Nejlepím pøíkladem pro hráèe je, pozdraví-li se pøed i po utkání stiskem ruky i èlenové realizaèních týmù a rozhodèí.

Pravidlo VII: Støídání hráèù
1. Støídání je opakované a lze je provádìt pouze v pøeruené høe.
Hráè, který byl vystøídán, se smí v téme utkání znovu vrátit
na hrací plochu a zúèastnit se dalí hry. Støídání se týká vech
hráèù uvedených v zápise o utkání. Støídání hráèù musí být
oznámeno rozhodèímu a pøi pøeruení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promaròování doby hry. Hráèi,
kteøí jdou na hrací plochu, musí být pøipraveni u lavièky pro
pøísluníky drustva v prostoru technické zóny a hráèi, kteøí
z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na
opaèné stranì hrací plochy, za brankou apod. Není omezen
celkový poèet støídání, ani poèet støídání jednoho hráèe, vymìnìný hráè se mùe zapojit do hry kdykoliv výe uvedeným
zpùsobem. Za správné provádìní výmìny hráèù i jejich správný poèet na hrací ploe zodpovídá trenér èi vedoucí drustva.
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V pøípadì, e rozhodèí zjistí vyí poèet hráèù z jednoho týmu
na hrací ploe, hru pøeruí (pokud neuplatní výhodu ve høe)
a hráèe, který pøiel jako poslední, vykáe z hrací plochy.
Hru naváe NVK v místì, kde byl míè v okamiku pøeruení
hry.
2. V soutìi SpSM je støídáním moné hráèe pøesunout na paralelní malé høitìpo první pùli utkání, nebo v pøípadì zranìní èi vylouèení hráèe, která by zpùsobila nevyrovnanost poètu
hráèù ve høe. Takové doplnìní poètu hráèù lze pouze se souhlasem rozhodèího toho høitì, kam hráè pøechází.
3. V pøípadì hry na dvou malých høitích nemusí brankáø hrát
druhý poloèas s týmem, se kterým utkání zaèal. V pøípadì jednoho èi tøí brankáøù jednoho týmu, je moné je støídat pøesunem mezi malými høiti i bìhem hry.
4. Pokud je standardnì i mimo systém SpSM soutì hrána na
dvou malých høitích, pak platí pravidla o støídání hráèù stejná jako pro soutìe SpSM. (bod 2 a pravidlo I. bod 3. c.)
5. Do utkání mimo systém SpSM, hraném soubìnì na dvou malých høitích, nebo jednom malém høiti a jednom zmeneném høiti (viz prav. I. 7.) je v zápisu o utkání spoleèný
seznam hráèù a opakovanì støídat hráèe mezi týmy A a B je
moné volnì v souladu s bodem 1.
Doporuèení trenérùm:
a. Snahou je zajistit vem hráèùm dostateènou dobu ve høe pro jejich
individuální rozvoj. Dále viz pr. I. bod 3., nebo pr. IV.
b. Vhodné je støídat ve zhruba pøedem urèeném èase, nebo v èase kdy
se hráè málo zapojuje do hry. Pro dostateèné vniknutí hráèù do hry
je dobré nechat hráèe hrát minimálnì desetiminutové úseky. Jestlie budeme støídat hráèe po krátkých èasových úsecích, omezujeme
tak fyzickou i duevní úèast hráèù ve høe a trénujeme jiné psychofyziologické mechanismy.
c. Nestøídejme právì chybujícího hráèe, støídání není trestem za chybu. Chybovat je pøirozené a hráèi se chybami uèí. Pøi opakujících se
chybách vak je tøeba dát pozor na fixování chyb jako bìného projevu. Pøi støídání hráèù na jiný post je dobrá krátká motivace k novým
úkolùm.
d. Brankáøi by se i v této kategorii mìli dostávat i do hry v poli a to
zejména v pøípadì e je více brankáøù ne branek. Dùvodem tako-
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vého støídání je vestranný hráèský rozvoj. Hráèi v brance mohou
chytat s rukavicemi èi bez nich. Zdùvodnìním chytání bez rukavic
je získávání vìtího citu pro míè a získávání odolnosti proti úderu
míèe. Zdùvodnìní pro chytání s rukavicemi je otupování strachu
z bolestivého zásahu do rukou a pøibliování se vzorùm z dospìlého
fotbalu. S tìmito motivacemi má být nakládáno s pøihlédnutím
k tomu, co hráè chce.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra
Platí ustanovení pravidla 12 Pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
1. Brankáø musí po jakémkoliv chycení míèe do rukou dát do 6
vteøin míè na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodèího
drel brankaø míè v rukou déle, následuje nepøímý volný kop
z místa pøestupku.
Doporuèení pro rozhodèí:
Rozhodèí má pøistupovat k èasovému limitu s tolerancí. Sáhnout
k odebrání míèe je vhodné, pokud brankáø zjevnì, èi opakovanì
s rozehráním otálí.
Doporuèení pro trenéry:
Trenéøi by mìli hráèe uèit rozehrát co nejrychleji a neèekat do esté
vteøiny, stejnì tak je tøeba uèit pohybu hráèe v poli, aby umonili rozehrání.
2. Odehraje-li brankáø ze svého pokutového území mimo nìj míè
nohou, musí jím zahraný míè dopadnout na vlastní polovinu
malého høitì, nebo se míèe musí dotknout na vlastní polovinì jiný hráè døíve, ne míè pøejde pomyslnou pùlící èáru. Tato
podmínka platí i pro ostatní hráèe ve vlastním pokutovém území, byl-li míè pøed tím ze hry (pøi rozehrání standardní situace). Poruení pravidla je trestáno pøímým volným kopem
z pomyslné pùlící èáry v místì, kde ji míè pøeel. Rozhodèí
mùe uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve høe soupeøi.
V rozehrání míèe rukou není brankáø omezen.
3. Pokud se dotkne míèe brankáø rukou opìtovnì po té, co jej
z rukou pustil, ani by se mezitím nìkdo jiný míèe dotknul, je
tým potrestán nepøímým volným kopem z místa pøestupku.

55

PravidlaFotbaluMalych.pm6

55

18.7.2011, 12:27

Stejný trest následuje po chycení míèe brankáøem po pøihrávce
malé domù.
4. Osobní trest je pouze ve formì 10 min vylouèení. Hráè bude
vykázán ze høitì ústnì bez ukázání èervené karty.

Pravidlo IX: Standardní situace
1. Zahájení hry a los. Platí ustanovení pravidla 8 Pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
Los volby strany platí pro obì paralelní malá høitì, volba
se provádí pouze na jednom malém høiti. Pøi výkopu jsou
hráèi soupeøe vzdáleni od míèe 6 m.
2. Vhazování. Platí ustanovení pravidla 15 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Na èárách vymezených metami, je rozhodnutí o míèi v zámezí
rozhodèím èinìno pokud mono pøesnì, ale pokud to není zøetelné, nechá rozhodèí pokraèovat ve høe.
Vysvìtlení:
Tato benevolence pøispívá k plynulosti hry a navazuje na pravidla pøípravkových kategorií. Pøesnì posoudit nepøesné vymezení høitì je
samo o sobì obtíné, a pokud mají hráèi snahu dostihnout míè a hrát,
tuto snahu to podporuje.
Doporuèení trenérùm:
Trenéøi mají vést v rámci výchovy své hráèe tak, aby se sice snaili
hrát, pokud mají anci zachytit míè na høiti, ale také k tomu, e pokud jsou si vìdomi míèe v zámezí, pøeruí svou hru a pøiznají míè soupeøi. Cíle výchovy k hodnotám musí pøevaovat smìøování výchovy
k úspìchu.
Doporuèení rozhodèím:
Pokud chce rozhodèí hráèe clonícího rozehrání vhazování odkázat dále,
je vhodné øíci poèet krokù dozadu. 2m~4krokùm.
3. Kop od branky. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Kop od branky se provádí tak, e míè bude umístìn pøed branku ve vzdálenosti cca 8 m od brankové èáry (napravo nebo
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nalevo od místa, ze kterého se provádí pokutový kop) Hráèi
mohou po kopu od branky svého týmu pøevzít míè v PÚ a po
té smí být v pokutovém území bránìni. Hráèi soupeøe jsou pøi
kopu od branky mimo PÚ.
4. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Rohové kopy jsou rozehrávány z vyznaèené vzdálenosti 16 m
od blií tyèe branky. Území rohového kopu není vyznaèeno
a míè je rozehráván v tìsném kontaktu èar høitì. Smìr rozehrání míèe musí být vdy smìrem k brance èi ke støedu malého høitì, nikoliv zpìt smìrem k postraním èarám malého
høitì nebo k jeho rohùm.
Hráèi soupeøe se nesmìjí pøiblíit pøed rozehráním k míèi na
vzdálenost mení ne 6 m.
Vysvìtlení:
Pravidlo nemá pøehnanì posilovat význam této standardní situace. Jde
o to, aby rohy nemuseli zahrávat pouze akcelerovaní hráèi, ale spíe
hráèi s dobrou kopací technikou. Opìt se tím zvìtuje ance dát gól,
zejména pokud jsou na jednom høiti vyuity velké branky.
5. Volný kop. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pøi provádìní volných kopù musí být hráèi soupeøe nejménì
6 m od místa pøestupku.
Doporuèení trenérùm:
Pro rozvoj tvoøivosti a technicko-kombinaèní dovednosti hráèù je doporuèeno uèit i rozehrávání volných kopù.
6. Pokutový kop. Platí ustanovení pravidla 14 Pravidel fotbalu
s tìmito odchylkami:
Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m. Pøi velikosti
branky 2,44x7,32 m na jednom z malých høi, je pokutový
kop zahráván ze vzdálenosti 11 m.

Pravidlo X: Ofsajd
Platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
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Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou èarou
a hranicí pokutového území.
Vysvìtlení:
Jde o posunutí uití pravidla o ofsajdu z fotbalu dospìlých, z pùlící èáry
za èáru PÚ malého høitì.
Vzhledem k tomu, e je na malém høiti pouze jeden rozhodèí, je
tøeba plnì a bez rozporování respektovat rozhodnutí o ofsajdu, jako
i jiná rozhodnutí rozhodèího, vzhledem k výchovnému významu utkání
pro mladé hráèe.

Pravidlo XI: Výstroj hráèù
Platí ustanovení pravidla 7 Pravidel fotbalu, ale není dovoleno hrát s kopaèkami s vymìnitelnými kolíky.
Oba týmy oddílu mají jednu sadu dresù, nebo se souhlasem
rozhodèího alespoò stejnou barevnou kombinaci dresù. Èísla
dresù týmù A a B tého oddílu mohou být stejná, ale hráèi
s jedním èíslem se nesmí objevit na tomté malém høiti
v tée èásti hry.
Doporuèení a vysvìtlení:
Pro pøípad nutnosti pøesunu na druhé malé høitì hráèe se stejným
èíslem jaké ji má jiný pøítomný hráè, je moné øeit pøedbìnì tak,
e sada dresù bude obsahovat dres èi více dresù, které budou mít
èíslo odliné od èíselných øad dresù obou týmù. V pøípadì pouití budou takové dresy doplnìny po utkání do zápisu. Èíslo dresu mùe být
improvizovanì vyrobeno tak, e se dolepí páskou èíslice 1 a vznikne
tak napø. z èísla 10 èíslo 101.

Pravidlo XII: Rozhodèí
Platí ustanovení pravidla 5 Pravidel fotbalu s tìmito odchylkami:
Utkání na malém høiti øídí rozhodèí bez asistentù. V pøípadì
hry na dvou malých høitích, má kadé malé høitì jednoho rozhodèího.
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Doporuèení rozhodèím:
Role rozhodèího v kategorii ákù je významnì výchovná a mìl by tedy
dùraznì dbát na principy chování fair-play a spolupracovat na tomto
s trenéry. Pokud se není moné domlouvat s trenéry ve vyhrocených
situacích, pak je tøeba vdy pracovat na uklidnìní situace. K tomuto
mohou rozhodèí na paralelních malých høitích vyuít i vzájemnou
poradu a pøeruit za tímto úèelem hru na obou høitích.
Doporuèení trenérùm:
Výchovný význam utkání pro mladé hráèe, uèení se respektu k autoritì
rozhodèího a bezvýhradné pøijímání jeho výrokù, je zároveò zpùsobem, jak se hráèi uèí soustøedit na hru a vlastní výkon.

Pravidlo XIII: nevhodné chování funkcionáøù a divákù
1. Diváci mají zákaz vstupu na høitì a zùstávají v prostorech
vyhrazených pro diváky. V pøípadì nevhodného chování divákù èi èlenù realizaèních týmù, následují tøi kroky jednání rozhodèího smìrem k aktérùm nevhodného chování:
a. Vyzve aktéry k uklidnìní.
b. Vykáe aktéry z prostorù urèených pro diváky u malého
høitì. V pøípadì, e je prostor pro diváky bezprostøednì
u èar malého høitì, vykáe aktéry do vzdálených prostor
a poádá poøadatele o zajitìní poadavku.
Vysvìtlení:
Vzdálené prostory jsou takové, odkud není moné ovlivòovat dìní
na høiti fyzickou pøítomností èi køikem.
c. Ukonèí utkání 0:3 v neprospìch týmu, jeho fanouci èi
funkcionáøi se zjevnì nevhodnì chovali a ve uvede do zápisu o utkání. V pøípadì, e nelze zjevnì urèit, ke kterému
týmu aktéøi nevhodného chování náleí, nebo se toto dìje
oboustrannì, pak konèí utkání 0:0, ani jeden tým nezískává body do soutìe.
2. V pøípadì, e týmy nesouhlasí s postupem rozhodèího, uvedou to
v zápisu o utkání a dále se postupuje dle platného disciplinárního øádu.
Doporuèení pro rozhodèí a trenéry:
Trenéøi i rozhodèí mají spolupracovat na vedení utkání v duchu fair
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play a musí si uvìdomovat, e jakékoliv stupòování napìtí je kodlivé
pro výchovu hráèù, kvùli kterým tam vechny organizaènì èinné osoby jsou. Smìrem k øeení problému a uklidnìní situace by tedy mìli
komunikovat jako partneøi pøedevím rozhodèí a trenéøi.

Souhrnná doporuèení trenérùm mladích ákù
1. Trenéøi, nevyjadøujte se negativnì pøed hráèi k rozhodnutí rozhodèího, nekomentujte ho. Vdy orientujte své hráèe na jejich hru. Dávejme tak dìtem správný pøíklad a vyadujme toto chování i od ostatních
dospìlých pøináleejících k týmu èi klubu. S rozhodèím si pøípadné odliné názory v klidu vyøíkejme a vysvìtleme po utkání.
2. Trenéøi mimo soutìe SpSM, se dohodnou pøed utkáním, kolik hráèù
bude mít tým na utkání k dispozici, dle toho je pak moné navýit poèet malých høi, zmenených høi a eventuelnì pøipravit oddílové
rozhodèí. Cílem je, aby hráli pokud mono vichni hráèi bez støídání.
Je vhodné udìlat moné dohody ji den pøed utkáním (kolik hráèù 
tolik høi  tolik rozhodèích). Takové kroky sice znesnadòují práci trenéra, ale hráèùm dávají velikou monost fotbalovì zrát. Neberme jim
tuto monost kvùli vlastní pohodlnosti.
3. Pøi pøesouvání hráèù mezi malými høiti je tøeba dbát na to, aby nebyli pøetìováni nejlepí hráèi, pro jejich herní rùst je vhodné, aby
hráli pøimìøenì utkání, ve kterých prùbìnì vítìzí, tak i taková, ve
kterých prohrávají. Co je pøimìøenì, vdy závisí na kvalitì úsudku trenérù. Otázku herní vytíenosti je vhodné v principech zdùvodòovat hráèùm i rodièùm tak, aby vìdìli, za jakých podmínek je hráè nasazován
do hry více a kdy ménì.
4. Spolupráce s rodièi na takovýchto psycho-sociálních otázkách spoèívá
zejména v pravidelném informování rodièù, èím se dá i pøedcházet
pøípadným nedorozumìním, nepochopením, nebo vyhrocenìjím výmìnám názorùm, kterými trpí pøedevím malí fotbalisté. Nevyhýbejme se ani nepøíjemným schùzkám a øeme pøípadné neshody døíve,
ne se vyhrotí na úkor dìtí.
5. Trenéøi by si mìli vést prùbìné zápisky se støídáním, aby vìdìli kdy
a kde, který hráè bìhem utkání èi roku ji hrál. To by mìlo vést k vìtímu
pøehledu a snadnìjímu a spravedlivìjímu pøístupu k hráèùm. (Je moné
k tomu vyuít i dalí osoby  vedoucí, rodiè ) V této souvislosti je vhodné
dát monost rodièùm, èi jiným dobrovolníkùm vést evidenci a spolupracovat v celém tréninkovém procesu s trenérem, co znamená stanovit
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systém spolupráce a pravomocí, které se samozøejmì s narùstající zkueností takových pomocníkù mohou mìnit.
6. Bìhem utkání je vhodné provádìt zejména pozitivní hodnocení výkonu i konkrétních situací a dodávat tak hráèùm sebedùvìru, pro dalí
hru. Pokud se hráèi zjevnì nesnaí, ptejme se jich nejprve co se dìje
a a pak pouívejme kritické výroky. Pøi kritice nepovedených herních
projevù z hlediska techniky èi taktiky, mìjme na pamìti, e nechceme
hráèe sráet, ale pozitivnì ovlivnit. Hodnocení utkání jako celku ji
mùeme ponechávat pozdìjí dobu po utkání (den-dva) vèetnì praktických øeení na tréninku. Dùleitou souèástí hodnocení je i motivace
na pøítì a to zejména pokud se nedaøilo. Pøípadné Zapùjèené hráèi
hodnome vdy s ohledem na nové podmínky, ve kterých byl a pokud
se sám pøihlásil ke høe za soupeøe, oceòme odvahu.
7. Rozestavení a související pedagogická doporuèení:
 Pøedem øeknìme, e stále jetì jde v této kategorii více o individuální technicko-taktické dovednosti a kombinace meních skupin hráèù, na které se zamìøujme více ne na týmové mechanismy hry
vycházející z rozestavení.
o U vech hráèù podporujme neschematické pojetí útoèné hry, spoèívající v promìnlivém pøebíhání a pøeèíslování hráèù napøíè øadami a u hráèù preferujme herní odvahu, kdy máme míè a disciplínu, kdy jej chceme získat. Pøeèíslujícím hráèem mùe být jak hráè
krajní, tak støední. U krajních hráèù lze takto celkem snadno podporovat pojetí celoèárového hráèe. (obránce útoèí). Ve je ance dát gól.
o V obrané fázi mùeme upøednostnit buï snahu okamitì po ztrátì získat míè zpìt, nebo vrátit se zpìt do svých prostorù, podle
toho jak se vyvíjí situace. Co mohu udìlat pro získání míèe? Tato
schopnost pøepínat mylení má být také obsahem tréninkových
cvièení a her.
o Mottem pøechodu mezi útokem a obranou nech je: Kdy máme
míè, útoèíme na branku, kdy ho nemáme, útoèíme na míè.
 Celkovì vhodné z hlediska uèení se spolupráci a pohybu po høiti,
je pro tuto vìkovou kategorii jednotlivá rozestavení støídat a také
støídat hráèe na rùzných pozicích. Budujeme tím pozdìjí hráèskou
universalitu a schopnost orientovat se v rùzných herních prostorech.
Zejména hráèe støedové øady uèíme orientaci na vechny strany
a pøipravujeme je tak na roli tvùrcù hry. I pøes toto doporuèení upøed-

61

PravidlaFotbaluMalych.pm6

61

18.7.2011, 12:27

nostòujeme pozice, na kterých se hráèùm daøí více a je ji vidìt
pozdìjí specializaci.
a. Typy rozestavení
Trenéøi mají monost volit ve více variantách, ale doporuèujeme
vdy ve tøech øadách Vhodné varianty jsou tyto 3:3:1, 3:2:2,
2:3:2, 2:2:3
 Tzv. panìlská varianta 3:3:1, je nesena mylenkou pøípravy
hráèù k rozestavení 4:4:2 ve velkém fotbalu (pøidání hráèe
do kadé øady).
 Tzv. Holandská varianta 3:2:2, je nesena mylenkou pøípravy
hráèù k rozestavení 4:3:3 ve velkém fotbalu (pøidání hráèe
do kadé øady).
 Varianta 2:3:2 pøipravuje situaci pro tzv. celoèárové hráèe, kteøí ze støední øady pøecházejí podél èar do obrany i útoku.
 Varianta 2:2:3 dává více hráèùm monost hrát v útoèné linii
a orientovat tak výchovu více jednotlivcù spíe k útoèné fázi.
Neznamená to vak, e 3 hráèi útoèí a 4 hráèi brání.
Pokud budeme chtít dále øeit nìjaké taktické zámìry pro pozdìjí vìk, Vycházejme ve zmínìných, èi jiných variantách, vdy
z mylenky, e i na obraných pozicích musíme uèit hrát tvoøivì
s míèem, ale i v prostoru bez míèe. To jsou základy individuálního taktického jednání.
b. Posuny v rozestaveních na jednotlivé posty
Kvùli hráèské universalitì a schopnosti orientovat se v rùzných
herních prostorech by mìl trenér i v této kategorii vyuívat støídání hráèù na rùzných postech. Støídání hry na rùzných pozicích
ji nemusí být tak èasté jako v pøípravkách a trenér zvauje pøedevím pøedpoklady a schopnosti hráèù zvládat úkoly na rùzných
postech. Ji vak lze mluvit o poèátku specializace na urèité pozice a tuto pozici mírnì upøednostòovat. I hráè, který ale hraje
vìtinou v útoku a daøí se mu tam, by se mìl dostávat i do støední
øady èi do obrany. S hráèi i rodièi je tøeba dùvody hry i na jiných
postech diskutovat a vysvìtlovat jim význam vestrannosti.
Vzhledem k pøevaujícímu praváctví, je sice moné leváky èastìji
vytìovat na levé stranì, ale hra na opaèné stranì høitì mùe
opìt podporovat universalitu.
Posuny hráèù na pozicích je obèas moné zkusit i bìhem jednoho utkání a sledovat schopnost hráèe pøeorientovat se. Není to
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vak model, který by mìl být vyuíván èasto. Trenéøi dbají na
orientaci v herním prostoru, ze kterého má hráè vycházet, ale
nezakazují hráèùm jej opoutìt a ji s míèem èi bez nìj. Snahu
o pøeèíslování naopak podporujeme.
8. Pøehled trenéra o obou týmech na malých høitích
Pøi høe na dvou malých høitích je vhodné, aby se pozornost trenérù
rovnomìrnì rozloila na oba týmy. Pokud je pøítomen asistent, mìli
by vzájemnì rotovat tak, aby hlavní trenér vidìl vechny hráèe v utkání. S druhým trenérem pak své pohledy diskutují a a po vzájemné
dohodì mùe probíhat hodnocení hráèù.
9. Vysvìtlování herních situací hráèùm  kouèink
a. Trenér svým chováním ovlivòuje hráèe i rodièe. Pozor na to, e chybující hráèi vnímají gestikulaci trenéra za èárou obdobnì, jako slovní projev a není vhodné tedy ani slovnì dávat najevo nespokojenost ve stylu co to zase vyvádí!?, ale ani mávat afektovanì rukama atd. Emoèní pamì dìtí je obdobnì výkonná jako jiné druhy
pamìti.
b. V mladích ácích bychom se mìli snait, aby hráè pøiel na svou
chybu sám a sám øekl lepí øeení. To nám dává vìtí anci, e hráè
porozumí høe, pochopí chyby, které dìlá i to, co ve høe udìlal dobøe. Trenér mùe vhodným kouèinkem tyto mylenkové procesy rozvíjet, pomáhá-li otázkami a nápovìdou pøivést hráèe na objevení
správného øeení, ale také brzdit pøíkazovým stylem, který vede hráèe
k plnìní pokynù bez porozumìní a ke strachu z chybování. Podporujme tvoøivost a odvahu hrát.
Kouèink, aneb jak poradit hráèi
Pokud hráè dìlá opakovanì stejné chyby, je vhodné, aby je trenér s hráèem
øeil. O nìco opatrnìji ji v utkání postupujeme, pokud jde o ojedinìlou
neopakující se chybu, pokud to není chyba zásadní.
Postup kouèinku, spoèívá v kladení otevøených otázek, na které musí hráè
vymýlet sloitìjí odpovìï ne ano èi ne. Nìkteré vìci mùeme øeit
o poloèase, nìkteré po zápase a jiné si nechat a na pozdìjí trénink.
Není vhodné zahltit hráèe mnoha pokyny o poloèase, nebo je sráet kritikou dovedností. Nìco jiného je, pokud se hráèi nesnaí, co mùe být
tìké rozeznat od toho, kdy se jim nedaøí èi mají strach, e by mohli zkazit. V tom momentu kritika nepomùe a je tøeba dodávat hráèùm odvahu,
nebo se zeptat èi poradit co udìlat jinak.
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Pøíklad situace:
 Hráè je na pravé stranì høitì stále v zákrytu obránce a není moné
mu pøihrát.
 Trenér pøi støídání èi o poloèase vyvolá krátký rozhovor, který mùe
zaèít také pochvalou: Mazanì se pohybuje za zády obránce, aby tì
nemohl vidìt, ale co myslí, e by ti pomohlo se více dostat do hry?
 pokud hráè odpoví správnì, mùe si být trenér jist, e hráè chápe.
 Pokud hráè neví co by mìl udìlat, nebo øekne patnou variantu,
trenér mu buï nabídne variantu øeení nakreslením na tabuli, nebo,
jeli èas, pokraèuje dalími otázkami typu:
o Kam bys mohl nabíhat pro pøihrávku
o Kde se bude pohybovat, aby sis mohl vytvoøit prostor pro svùj
nábìh?
o Jak se musí uvolnit od hráèe, abys mohl dostat pøihrávku?
To ve je vhodné pro správnou pøedstavu dokumentovat obrázkem na
tabuli a zapojovat tak sluchovou i vizuální sloku vnímání.
Pokud bude poloèasová pøestávka 15 minut, mùe trenér absolvovat tøeba i sedm rozhovorù po minutì a pùl a jen krátce promluvit k týmu jako
celku. Pokud dáme pokyny, co mají hráèi na høiti dìlat, pak je základem:
srozumitelnost, struènost a adresnost a nejlépe rekapitulace hráèi samotnými.
Pedagogických doporuèení je samozøejmì celá øada a jako celek, který
nelze nikdy plnì uzavøít, je moné je doplòovat na trenérských kurzech
a kurzech kouèinku, èi studováním uèebnic a metodických DVD.
Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte své pøísluné OFS, KFS,
èi pøímo Trenérsko-metodický úsek ÈMFS.
Zkrácenou informaci o systému vzdìlávání trenérù najdete na
www.fotbal.cz, Trenérsko metodický úsek / Vzdìlávací program ÈMFS
Chcete se stát trenérem? Web-adresa v roce2011:
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
Pojïme na výchovì spolupracovat!
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