
Pravidla turnaje 
 

 

 Hraje se v počtu 4 hráči v poli + brankář. 

 Hrací doba všech utkání je 2x10 minut, pouze ve skupině „A“ 2x8 minut. 

 Střídání hráčů je povoleno v prostoru střídaček kdykoli, počet střídání není omezen.      

 V případě chybného střídání rozhodčí posílá provinivší mužstvo na 2 minuty do 

oslabení. 

 Při udělení ŽK je hráč vyloučen na 2 minuty (mužstvo hraje oslabení a neplatí zde  

hokejové pravidlo návratu hráče na hřiště při inkasované brance), při udělení ČK je hráč  

vyloučen do konce utkání (mužstvo hraje do konce utkání oslabení). 

 Počet hráčů během utkání nesmí klesnout pod 3. 

 Rohy se rozehrávají na styku pomezní a brankové čáry. 

 Auty za pomezní čarou se rozehrávají nohou (pozor: gól přímo z autu bez teče neplatí!). 

 Auty za brankovou čarou se rozehrávají buď od branky ze země – míč je po položení 

na zem „ve hře“, nebo je rozehrává brankář z ruky (hozením). 

 Hra brankáře – výhozy i výkopy bez omezení (tj. může přes půlku). Pozor –  gól přímo 

z výhozu neplatí! Stejně tak přihrávky s brankářem bez omezení. Při power play probíhá 

případné střídání pouze v prostoru střídaček! Chybné střídání je trestáno, viz výše. 

 Malá domů není povolena. V případě porušení následuje NVK z místa přestupku. 

 V případě chycení míče brankářem mimo pokutové území následuje penalta. Karta se  

pak již neuděluje.   

 Míč musí být rozehrán do 4 vteřin po postavení na místo rozehrání (PVK, NVK…). 

 Při zahrávání PVK i NVK musí být hráči soupeře vzdáleni od míče minimálně 5 metrů. 

 Skluzy nejsou povoleny ani při souboji o míč! 

 Nenastoupí-li mužstvo k utkání do 3 minut po stanoveném začátku, vyhrává druhé 

mužstvo kontumačně 3:0. 

 Námitky je možno podat do 5 minut po skončení utkání s vkladem 100,- Kč. 

 V průběhu turnaje nesmí hráč nastoupit za jiné mužstvo, než za které odehraje první  

zápas. 

 Při nerozhodném výsledku ve vyřazovacích bojích se hned po skončení utkání kopou 

penalty. Kopou tři hráči z každého mužstva, dále po jedné až do rozhodnutí. Při 

nerozhodném výsledku ve finále se prodlužuje 2x3 minuty a hraje se na zlatý gól, pokud 

se nerozhodne, kopou se penalty. 

 Kritéria pro pořadí ve skupinách: 

počet bodů 

vzájemný (é) zápas (y) 

skóre ze vzájemných zápasů 

celkové skóre (rozdíl, počet vstřelených branek) 

penalty 

 V případě závažného porušení fair play vůči soupeři, rozhodčímu, pořadatelům, 

divákům atd. je mužstvo okamžitě vyloučeno z turnaje bez nároku na vrácení 

startovného! 


