
Pravidlá 
 

1. Počet hráčov : 4 + 1 

2. Čas: 2 x 10 minút. 

3. Hrá sa na hádzanárske brány. 

4. Bodovanie: výhra- 3b , remíza- 1b , prehra- 0b. 

5. Pri rovnosti bodov rozhoduje : a) vzájomný zápas, 

b) rozdiel skóre, c) väčší počet strelených gólov, d) lós; 

6. V prípade remízy vo vyraďovacích zápasoch 

budú nasledovať kopy na bránu zo značky pokutového kopu. 

Každé mužstvo bude mať k dispozícii 3. Ak sa nerozhodne, 

budú nasledovať ďalšie kopy, 

z každého mužstva po jednom, kým sa nerozhodne. Hráč, ktorý kop už realizoval, môže 

kopať ďalší, ak už kopali všetci jeho spoluhráči. 

7. Každé mužstvo si môže raz za zápas vyžiadať TIME-OUT /1 minúta/ prostredníctvom 

trénera. 

8. Za šiesty a každý následný faul je súperiaci tím odmenený penaltou. 

9. V prípade prekopnutia lopty mimo areál SMS je team zodpovedný priniesť loptu. 

10. Počas zápasu sa na ihrisku môžu zdržiavať len rozhodca a teamy, ktoré práve hrajú. V 

prípade nedodržania pokynov, rozhodca môže zastaviť zápas až po dosiahnutie želaného 

stavu. 

11. Striedať sa môže kedykoľvek, hokejovým spôsobom, striedanie sa smie vykonať len na 

mieste na to určenom (striedačka). V prípade väčšieho počtu hráčov na ploche, striedajúci 

hráč dostáva ŽK. 

 

12. Tresty : 

ŽK: hrubší faul / opakované fauly / nešportové správanie. 

-karty sa prenášajú v základnej skupine, do bojov o umiestnenie sa 

neprenášajú! 

 

ČK: 2 žlté karty / vážny faul, hrubé nešportové správanie. 

Hráč nesmie nastúpiť do konca zápasu, pričom je team 

oslabený na 2 minúty- v prípade inkasovania gólu môže nastúpiť za neho 

iný hráč aj skôr (po zápase sa hráč dostaví na disciplinárne konanie, kde 

bude nútený zaplatiť pokutu v hodnote 5€ ). 

 

13. Brankár môže loptu držať v rukách max. 5 sekúnd, malú domov chytiť nemôže, 

pričom kop od brány musí rozohrať z ruky ( keď položí loptu na zem, lopta je v hre). 

14a. Auty a rohy sa kopú, pričom hráč musí kop rozohrať do 5 sekúnd. Z autu gól neplatí. 

14b. Pri rozohrávaní autu nesmie byť lopta v pohybe, pričom jej postavenie musí byť na 

alebo za autovou čiarou. Súperov hráč, nemôže brániť rozohrávke (nesmie stáť bezprostredne 

pri mieste rozohrania, musí cúvať smerom od lopty) 

15. Kopačky sú výhradne zakázané. Jediná povolená obuv sú halovky alebo turfy. 

16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu a výklad pravidiel ! 

 


