Liga Gentlemanů 40+
Pravidla 40+
Základní pravidla: hraje se podle pravidel fotbalu.
Upřesnění pravidel:
- hraje se 6+1, utkání lze zahájit s počtem hráčů 5+1. Maximální počet hráčů není omezen
- klesne-li v průběhu utkání počet hráčů pod 5+1, rozhodčí utkání ukončí
- opakované střídání i v nepřerušené hře, počet střídajících není omezen; střídá se od
středové čáry
- věk: 40let a více let. Hráč musí dovršit věk 40let v průběhu příslušného kalendářního roku
- pro podzim 2017 po 1.1.1977 a pro jaro 2018 po 1.1.1978
- hrací doba: 2x 30minut hrubého času
- rozhodčí: jeden rozhodčí
- hřiště: hraje se na půlku fotbalového hřiště
- rozměry branky 5x2metry
- pokutové území 9x7 m
- pokutový kop se nařídí za faul uvnitř pokutového území
- brankář nesmí hrát rukou mimo pokutové území; pokud zahraje rukou mimo pokutové
- území, nařídí rozhodčí pokutový kop
- pokutový kop se provádí ze středu delší čáry pokutového území (ze vzdálenosti 7 m)
- auty se vhazují
- nesmí se malá domů
- pokud brankář chytí míč ze hry, může ho vrátit do hry hrát neomezeně (vyhodit nebo
vykopnout i přes středovou čáru)
- pokud míč přejde přes brankovou čáru mimo branku, nesmí ho brankář rukou vyhodit
přes středovou čáru ani ho přes středovou čáru nesmí vykopnout, jinak rozhodčí nařídí
NVK z odpovídajícího místa na středové čáře
- neplatí ofsajd
- za bezohlednou hru rozhodčí hráče napomene
- po druhém napomenutí rozhodčí hráče na 5 minut vyloučí; tento hráč se po vypršení
trestu smí vrátit do hry
- za surovou hru rozhodčí hráče vyloučí a jeho družstvo bude hrát po dobu 10 minut
oslabeno o jednoho hráče v poli; vyloučený hráč se v tomto utkání nesmí vrátit do hry
- vše ostatní se řídí dle platných pravidel fotbalu
Poznámka:
- pokutové území bude vyznačeno kloboučky
- středová čára bude vyznačena kloboučky
- šířka hřiště: na straně, kde je pevná branka, je šířka hřiště vymezena pomyslným
prodloužením čáry brankového území k brankovým čarám a vyznačena kloboučky
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