
 
 

  

 

     

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Široká 56/10, 100 00  Praha 1 – Staré Město 

 

ZÁKLADNÍ VÝŇATKY Z PRAVIDEL FOTBALU 
 
Aktualizace: říjen 2020 Vypracoval: Richard Hlaváč 
 

Počet hráčů Vzdálenosti podle pravidel fotbalu 
- 11 hráčů, z nichž 1 musí být brankař 
- minimální počet hráčů v družstvu je 7 
- pokud definitivně klesne počet hráčů pod 7, 

rozhodčí předčasně ukončuje utkání 

- 1 m – útočící hráči od zdi při provádění PVK 
nebo NVK (zeď je od 3 hráčů více) 

- 2 m – odstup soupeře od místa vhazování 
- 4 m – odstup soupeře od místa provádění 

míče rozhodčího 
- 9,15 m – vzdálenost obranné zdi nebo 

soupeře od provádění PVK nebo NVK, kopu 
z rohu a výkopu 

Doby pro nápravu různých situací 
- 30 min na opravu poškozené branky 
- 15 min. na opravu poškozené brankové sítě 
- 60 min. na výpadek umělého osvětlení 
- 5 min. na dodání náhradního míče pro pokr. 
- na rohové praporky lhůta není (může se hrát 

bez praporků, pokud nejsou k dispozici) 

Doba hry a počet střídání 
- uvedeno na konci tohoto podkladu 

Povinná výstroj hráčů Ostatní výstroj hráčů 
- dres s rukávy  
- trenýrky (brankaři mohou nosit tepláky) 
- stuplny, které celé zakrývají chrániče holení 
- chrániče holení 
- sportovní obuv (nemusí být nutně kopačky) 

Hráči mohou nosit bezpečné ochranné pomůcky, např. 
pokrývky hlavy, obličejové masky, chrániče kolem a 
ramen vyrobené z měkkého polstrovaného materiálu, 
brankařské čepice, sportovní brýle (vždy se 
souhlasem rozhodčího) 

Výbava rozhodčího (asistenta rozh.) na utkání Pravomoci rozhodčího 
- předepsanou výstroj v čistém stavu (dres, 

trenýrky, stulpny, sportovní obuv) 
- odznak rozhodčího fotbalu 
- dobře slyšitelnou píšťalku (AR praporky) 
- přesně jdoucí hodinky 
- minci na losování 
- žlutou a červenou kartu 
- tužku a papír na poznámky 

- uplatňovat pravidla 
- kdykoli přerušit hru pro přestupky hráčů 
- nařizovat herní tresty a udělovat osobní tresty 
- odpovídajícím způsobem navazovat znovu 

hru 
- trestat ŽK a ČK od vstupu na hrací plochu 

před zahájením utkání do opuštění hrací 
plochy po ukončení utkání (bez karet možno 
trestat i předcházející a následné provinění) 

Kdy rozhodčí MUSÍ předčasně ukončit utkání Kdy rozhodčí MŮŽE předčasně ukončit utkání 
- pokud počet hráčů družstva klesne pod 7 
- při inzultaci některého z rozhodčích 
- pro úmrtí příslušníka družstva, některého 

z rozhodčích nebo delegátů 
- při opuštění hrací plochy některého družstva 

jako projev nesouhlasu s rozhodnutím 
rozhodčího 

- na úřední zákrok orgánu Policie ČR 
- v dalších případech dle pravidla 1 a 

soutěžním řádu (např. nepřipravenost nebo 
nebezpečnost hrací plochy, nezpůsobilost 
hrací plochy apod.) 
 

- pro špatnou viditelnost (tma) 
- pro špatné povětrnostní podmínky 
- pro nezpůsobilý stav hrací plochy (hrací 

plocha se může i během utkání stát 
nezpůsobilou; dbát, aby sport nebyl 
poškozen rozhodnutím rozhodčího; raději 
uznat za nezpůsobilou před utkáním než 
v jeho průběhu) 

- pro neuposlechnutí rozhodčího příslušníkem 
družstva (R dá lhůtu max. 2 minuty) 

- pro vniknutí obecenstva do prostoru hřiště 
- pro hrubé nesportovní projevy obecenstva 
- pro poruchu umělého osvětlení (60 min.) 



 
 

  

 

     

Nastavení a prodloužení doby hry Míč ze hry a míč ve hře 
- nastavení doby hry – doba promeškaná jiným 

způsobem než hrou se nahrazuje na konci 
každého poločasu nastavením (např. střídání 
hráčů, odchod vyloučeného hráče nebo 
příslušníka družstva, zjišťování stavu 
zraněných hráčů na HP nebo jejich 
ošetřování a další dle str. 78 pravidel fotbalu) 

- prodloužení doby hry – pro provedení 
pokutového kopu, který byl nařízen ještě 
v době hry na konci některého z poločasů o 
dobu potřebnou k jeho provedení 

Míč je ze hry, jestliže: 
- přejde po zemi nebo ve vzduchu celým 

objemem brankovou nebo pomezní čáru, 
- rozhodčí přeruší hru 
- se míč dotkne rozhodčího a zůstane na hrací 

ploše a tím družstvo založí slibnou útočnou 
akci nebo míč jde přímo do branky nebo se 
změní družstvo, které má v držení míč (hra se 
navazuje se míčem rozhodčího) 

Ve všech ostatních případech je míč ve hře. 

Funkcionáři družstva Příslušníci družstva 
- osoby uvedené v zápise o utkání, které 

vykonávají funkci vedoucího družstva, 
trenéra, asistentů trenéra, lékaře nebo 
zdravotníka a maséra 

- jsou členové družstva a funkcionáři družstva 
Členové družstva 

- hráči, náhradníci a vystřídaní hráči, nebo 
hráči a náhradníci, kteří byli vyloučeni 

Ofsajdová pozice Ofsajd 
Hráč je v ofsajdové pozici, když: 

- kterákoliv část hlavy, těla nebo nohy je na 
polovině soupeře (vyjma středové čáry), 

- kterákoliv část hlavy, těla nebo nohy je blíže 
k brankové čáře soupeře než míč a než 
předposlední bránící hráč soupeře. 

Ruce a paže všech hráčů a brankařů se nepočítají. 
Hráč není v ofsajdové pozici, když je na stejné úrovni: 

- jako předposlední hráč soupeře, 
- jako poslední dva hráči soupeře. 

Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za 
ofsajd jen tehdy, jestliže v okamžiku, míčem zahraje 
nebo se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, je 
aktivně zapojen do hry tím, že: 

- ovlivní hru tak, že zahraje míč nebo se míče 
dotkne, který mu přihrál jeho spoluhráč, 

- ovlivní soupeře tím, že mu zabrání v hraní 
míče nebo v možnosti hrát míčem tím, že mu 
zjevně brání ve výhledu; svádí se soupeřem 
souboj o míč; zjevně se pokusí zahrát míč, 
který je v jeho blízkosti, přičemž ovlivní 
soupeře; provede jasnou akci, která má 
zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem 

- získá výhodu tím, že zahraje míčem nebo 
ovlivní soupeře, jestliže míč odskočil nebo se 
odrazil od brankové tyče, břevna, soupeře 
nebo rozhodčího; byl úmyslně zahrán 
soupeřem při obranném zákroku 

Ofsajd a obranný zákrok 
O „obranný zákrok“ se jedná, pokud hráč zahraje nebo 
se pokusí zahrát míčem, který směřuje na branku, 
kteroukoliv částí těla vyjma rukou nebo paží (pokud se 
nejedná o brankaře ve vlastním pokutovém území) 
Ofsajd není 

- z kopu od branky 
- z vhazování 
- z kopu z rohu 

Přímý volný kop (pokutový kop) – PVK nebo PK  Nepřímý volný kop (NVK) 
1) vrazí do soupeře 
2) skočí na soupeře 
3) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře 
4) strčí do soupeře 
5) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře (vč. 

úderu hlavou) 
6) nedovoleně zastaví soupeře 
7) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře 
8) hraje míč rukou (vyjma brankaře v jeho 

pokutovém území) 
9) drží soupeře 
10) brání soupeři v pohybu (dojde ke kontaktu) 
11) někoho kousne nebo na někoho plivne  

1) hraje nebezpečným způsobem (např. 
„vysoká noha“ či „nízká hlava“) 

2) brání soupeři v pohybu (nedojde ke kontaktu) 
3) projevuje nesouhlas s rozhodnutím 

rozhodčího, používá útočné, urážlivé nebo 
vulgární výrazy a gesta nebo jiné slovní útoky 

4) brání brankaři v rozehrání míče nebo kopne 
či pokusí se kopnout do míče v okamžiku, kdy 
jej brankař rozehrává 

5) dopustí se jiného přestupku neuvedeného 
v PF, pro který byla hra přerušeno pro 
napomenutí nebo vyloučení hráče 



 
 

  

 

     

12) hodí předmět na mí, soupeře nebo 
rozhodčího, nebo předměte, který drží v ruce, 
se dotkne míče 

6) brankař má míč v rukou od kontrolou déle než 
6 sekund než se ho zbaví 

7) brankař se dotkne míče rukou poté co se ho 
zbavil a dříve než se ho dotkl jiný hráč 

8) dotkne se míče rukou poté, co mu ho úmyslně 
přihrál jeho spoluhráč nebo co ho obdržel 
přímo ze vhazování spoluhráče, vyjma 
případu, kdy brankař zjevně kopnul nebo se 
pokusil kopnout míč, aby ho dostal do hry 

Intenzita přestupků s fyzickým kontaktem 
- nedbalý přestupek = bez osobního trestu 
- bezohledný přestupek = žlutá karta 
- použití nepřiměřené síly = červená karta 

Platí u přestupků s čísly 1) až 7), za které se nařizuje 
přímý volný kop nebo pokutový kop. 
Hra rukou 
Pro určení přestupku hraní rukou se považuje část 
ruky od linie spodní části podpaždí ke konečkům prstů. 
Je přestupkem, pokud hráč: 

- se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně 
pohybu ruky/paže proti míči 

- skóruje do soupeřovy branky přímo od 
ruky/paže, i když náhodně, včetně brankaře 

- poté, co se míč dotkl jeho nebo spoluhráčovy 
paže (i když neúmyslně), ihned skóruje do 
soupeřovy branky nebo vytvoří brankovou 
možnost 

- se dotkne míče jeho rukou/paží, když jeho 
ruka/paže nepřirozeně zvětšuje prostor těla 
nebo ruka/paže je nad úrovní ramene 

Vše vlevo uvedené se uplatňuje, i když se míč dotkne 
hráčovy ruky nebo paže přímo od hlavy nebo těla 
(včetně nohy) jiného hráče, který je blízko. 
S výjimkou vlevo uvedených přestupků není 
přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže: 

- přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. 
nohy) 

- přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného 
hráče, který je blízko 

- když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje 
nepřirozeně prostor těla 

- jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi 
tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není 
vytrčena bočně nebo vertikálně od těla 

Napomenutí hráče (ŽK) Vyloučení hráče (ČK) 
Hráče rozhodčí napomene, jestliže: 

1) zdržuje navázání hry 
2) projevuje nesouhlas slovy, gesty nebo 

chováním 
3) vstupuje, úmyslně opouští hrací plochu nebo 

se na ni vrací bez souhlasu rozhodčího 
4) nedodrží předepsanou vzdálenost při 

provádění míče rozhodčího, volného kopu, 
kopu z rohu nebo vhazování míče 

5) soustavně porušuje pravidla hry 
6) chová se nesportovně (NCH) 
7) vstoupí do prostoru vyhrazeného pro 

přezkoumání videa rozhodčím 
8) nepřiměřeným použitím signálu rozhodčího 

(TV obrazovka) se domáhá přezkoumání 
Náhradníka nebo vystřídaného hráče rozhodčí 
napomene, jestliže: 

1) zdržuje navázání hry 
2) projevuje nesouhlas slovy, gesty nebo 

chováním 
3) vstupuje nebo se vrací na hrací plochu bez 

souhlasu rozhodčího 
4) chová se nesportovně 
5) vstoupí do prostoru vyhrazeného pro 

přezkoumání videa rozhodčím 
6) nepřiměřeným použitím signálu rozhodčího 

(TV obrazovka) se domáhá přezkoumání 

Rozhodčí vyloučí hráče, náhradníka nebo 
vystřídaného hráče, jestliže: 

1) zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout 
branky nebo zmaří jeho zjevnou brankovou 
možnost tím, že zahraje míč rukou (vyjma 
brankaře v jeho vlastním pokutovém území) 

2) zabrání soupeřovu družstvu v dosažení 
branky nebo zmaří soupeři zjevnou možnost 
dosáhnout branky tím, že soupeře 
směřujícího celkově na jeho branku zastaví 
přestupkem, za který se nařizuje přímý volný 
kop (není-li dále stanoveno jinak) 

3) dopustí se surové hry (způsob hry, kdy je 
ohrožena bezpečnost soupeře, při kterém je 
použito nepřiměřené síly nebo brutality) 

4) kousne nebo plivne na soupeře nebo na jinou 
osobu 

5) chová se hrubě nesportovně - dopustí se 
hrubého nesportovního chování (HNCH) 

6) použije pohoršující, urážlivé nebo ponižující 
výroky nebo gesta 

7) je podruhé napomínán v témže utkání 
8) vstoupí na pracoviště videoasistenta 

rozhodčího nebo jeho asistenta 
Vyloučený hráč musí opustit technickou zónu a prostor 
hřiště a musí odejít do kabin svého družstva. 



 
 

  

 

     

Příklady napomínání za nesportovní chování (NCH) 
- pokusí se oklamat rozhodčího, např. 

předstírá zranění nebo domnělý přestupek 
(simulování) 

- vymění si místo s brankařem v průběhu hry 
nebo bez souhlasu rozhodčího 

- bezohledným způsobem se dopustí 
přestupku, za který se nařizuje přímý volný 
kop 

- zahraje míč rukou, aby narušil nebo zastavil 
slibně se rozvíjející útočnou akci 

- dopustí se jakéhokoliv jiného přestupku, 
kterým zastavil slibně se rozvíjející útočnou 
akci, vyjma případů kdy rozhodčí nařídí 
pokutový kop za přestupek, ke kterému došlo 
při pokusu zahrát míč 

- zmaří zjevnou brankovou možnost soupeře 
přestupkem, kterým se hráč snažil zahrát míč 
a rozhodčí nařídil pokutový kop 

- zahraje míč rukou při pokusu o dosažení 
branky (bez ohledu na to zda se jednalo o 
úspěšný pokus) nebo provede neúspěšný 
pokus zbránit dosažení branky 

- udělá na hrací ploše nepovolené značky 
- zahraje míčem při odchodu z hrací plochy 

poté, co mu bylo uděleno povolení opuštění 
hrací plochy 

- projevuje nedostatek respektu ke hře 
- používá úmyslný trik k obejití pravidel fotbalu, 

aby mohl přihrát míč zpět brankaři hlavou, 
hrudníkem, kolenem atd. bez ohledu, zda se 
brankař míče rukou dotkl či nedotkl (vč. 
provádění volných kopů) 

- slovně (verbálně) rozptyluje soupeře během 
hry nebo při navazování hry 

- nevhodný způsob oslavy dosažení branky 
(např. sundání dresu, gesta apod.) 

Slibně se rozvíjející akce Zjevná branková možnost a možnost dos. branky 
Slibně se rozvíjející akce je situace, kdy je 
pravděpodobnost vývoje útočné akce k brance 
soupeře v krátkém čase. 
Zmaření slibně se rozvíjející útočné akce (ZSRA): 

- kdekoliv na hrací ploše mimo pokutové území 
= napomenutí hráče ŽK 

- uvnitř pokutového území, ale obránce se 
snaží hrát míčem = bez osobního trestu 

- uvnitř pokutového území, ale obránce se 
nesnaží hrát míčem = napomenutí hráče ŽK 

Zjevná branková možnost je situace, kdy s největší 
pravděpodobní útočná akce skončí dosažením branky. 
Zmaření zjevné brankové možnosti (ZZBM) nebo 
zmaření dosažení branky (ZDB): 

- kdekoliv na hrací ploše mimo pokutové území 
= vyloučení hráče ČK 

- uvnitř pokutového území, ale obránce se 
snaží hrát míčem = napomenutí hráče ŽK 

- uvnitř pokutového území, ale obránce se 
nesnaží hrát míčem = vyloučení hráče ČK 

Slibně se rozvíjející akce a zjevná branková možnost a možnost dosažení branky 
Přestupky, kdy se obránce nebo brankař snaží hrát 
míčem – například podražení, kopnutí apod. v souboji 
o míč 

Přestupky, kdy se obránce nebo brankař nesnaží hrát 
míčem – například strčení, vražení držení za dres nebo 
stažení soupeře nebo hra rukou. 

Varování funkcionáře družstva Vyloučení funkcionáře družstva (ČK) 
1) vstoupí na hrací plochu s respektem nebo 

nekonfrontačním způsobem 
2) nespolupracuje s rozhodčím, např. ignoruje 

pokyn nebo požadavky AR nebo 4R 
3) použije méně závažné projevy nesouhlasu 

s rozhodnutím rozhodčího (slovy nebo chov.) 
4) občas opustí technickou zónu, aniž by se 

dopustil dalšího přestupku 

1) zdržuje při navazování hry družstvem 
soupeře, např. zadržováním míče, 
zakopnutím míče, bráněním v pohybu hráči 

2) úmyslně opustí technickou zónu, aby projevil 
nesouhlas s rozhodčím, nebo protestoval 
proti rozhodnutí rozhodčího nebo se choval 
provokativním nebo pobuřujícím způsobem 

3) vstoupí do technické zóny soupeře 
agresivním nebo konfrontačním způsobem 

4) úmyslně vhodí nebo kopne předmět na hrací 
plochu 

5) vstoupí na hrací plochu, aby konfrontoval 
rozhodčího (vč. poločasové přestávky a po 
ukončení utkání) nebo ovlivnil hru, hráče 
soupeřova družstva nebo rozhodčího 

6) vstoupí na pracoviště videoasistenta 
rozhodčího 

Napomenutí funkcionáře družstva (ŽK) 
1) zjevně nebo opakovaně nerespektuje hranice 

technické zóny svého družstva 
2) zdržuje navázání hry svého družstva 
3) úmyslně vstoupí do technické zóny 

soupeřova družstva (nekonfrontačně) 
4) projevuje nesouhlas (s rozhodnutím) slovy, 

gesty nebo chováním vč. toho, že hodí nebo 
kopne láhev s nápojem nebo jiný předmět 



 
 

  

 

     

nebo gestikulací projevuje jasný nedostatek 
respektu k rozhodčím (např. sarkasticky 
tleská) 

5) vstoupí do prostoru vyhrazeného pro 
přezkoumání videa 

6) nadměrnou gestikulací se domáhá udělení 
ČK nebo ŽK 

7) nadměrně ukazuje signál TV pro 
přezkoumání opakovaného záběru 

8) gestikuluje nebo se chová provokativním 
nebo pobuřujícím způsobem 

9) opakovaně se chová nepřijatelně nebo 
vytrvale opakuje přestupky, za které se 
uděluje varování 

10) projevuje nedostatek respektu ke hře 

7) chová se násilně nebo agresivně (vč. plivnutí 
nebo kousnutí) vůči hráči soupeře, 
náhradníkovi, funkcionáři družstva, 
rozhodčímu, divákovi nebo jiné osobě (např. 
podavači míčů, příslušníkovi bezpečnostní 
služby nebo pořadateli atd.) 

8) obdrží druhé napomenutí v tomtéž utkání 
9) použije pohoršující, urážlivé nebo ponižující 

výroky a/nebo gesta 
10) použije neschválené (neautorizované) 

elektronické nebo komunikační zařízení 
a/nebo se chová nevhodným způsobem 
v důsledku použití elektronického nebo 
komunikačního zařízení 

11) chová se hrubě nesportovně 
Navázání hry po přestupcích a proviněních 
Je-li míč ze hry, bude hra navázána způsobem 
odpovídajícím přerušení hry. 
Je-li míč ve hře a hráč se dopustí fyzického přestupku 
na hrací ploše vůči: 

- protihráči – NVK nebo PVK nebo PK 
- spoluhráči, náhradníkovi, vystřídanému nebo 

vyloučenému hráči, funkcionáři družstva 
nebo rozhodčímu – PVK nebo PK 

- kterékoli jiné osobě – míč rozhodčího (MR) 
Všechny verbální přestupky jsou trestány NVK. 
Je-li míč ve hře: 

- hráč se dopustí přestupku vůči rozhodčímu 
nebo protihráči, náhradníkovi, vystřídanému 
nebo vyloučenému hráči, nebo funkcionáři 
družstva mimo hrací plochu 

- náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč, 
nebo funkcionář družstva se dopustí 
přestupku vůči soupeři nebo rozhodčímu, 
anebo ovlivní protihráče nebo rozhodčího 
mimo hrací plochu 

je hra navázána volným kopem na pomezní nebo 
brankové čáře neblíže k místu, kde došlo k přestupku 
nebo ovlivnění; PK bude nařízen, pokud se místo 
přestupku nacházelo za brankovou čarou ohraničující 
pokutové území provinivšího se družstva. 

Jestliže se hráč dotkne míče předmětem, který drží v 
ruce (kopačka, chránič holeně apod.), je hra navázána 
přímým volným nebo pokutovým kopem. 
Pokud hráč, který je na hrací ploše nebo mimo hrací 
plochu, hodí nebo kopne předmět (nebo jiný míč než 
určený ke hře) na protihráče, nebo hodí nebo kopne 
předmět (včetně míče) na soupeřova náhradníka, 
vystřídaného nebo vyloučeného hráče, nebo 
funkcionáře družstva, rozhodčího nebo na míč, určený 
ke hře, je hra navázána přímým volným kopem z 
místa, kde předmět zasáhnul nebo měl zasáhnout 
osobu nebo míč. Pokud se takové místo nachází mimo 
hrací plochu, je volný kop proveden na nejbližším 
místě na pomezní nebo na brankové čáře; při 
přestupku, za který se má nařídit přímý volný kop, 
bude pokutový kop nařízen, pokud se místo přestupku 
nacházelo za brankovou čárou ohraničující pokutové 
území provinivšího se družstva. 
Pokud náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč, 
nebo hráč, který je dočasně mimo hrací plochu, nebo 
funkcionář družstva hodí nebo kopne předmět na 
hrací plochu a ovlivní tím hru, protihráče nebo 
rozhodčího, je hra navázána přímým volným kopem 
(nebo pokutovým kopem) tam, kde předmět ovlivnil hru 
nebo kde zasáhnul nebo měl zasáhnout protihráče, 
rozhodčího nebo míč. 

Pokutový kop (souhrnná tabulka při provádění pokutových kopů) 
 branky bylo dosaženo branky nebylo dosaženo 
Porušení předepsaného postavení hráče 
útočícího družstva 

PK se opakuje NVK 

Porušení předepsaného postavení hráče 
bránícího družstva 

Branka platí PK se opakuje 

Porušení předepsaného postavení hráče 
útočícího i bránícího družstva 

PK se opakuje PK se opakuje 

  



 
 

  

 

     

Přestupek brankaře Branka platí 

PK nebyl chycen ani vyražen; PK 
se neopakuje, vyjma případu, kdy 

brankář zjevně ovlivnil hráče 
provádějícího PK 

Přestupek brankaře Branka platí 

PK byl chycen nebo vyražen 
přičemž brankař zjevně ovlivnil 
hráče provádějícího PK; PK se 

opakuje a brankář je varován; ŽK 
a každý další přestupek 

Přestupky brankaře a hráče provádějícího 
pokutový kop provedené ve stejném 
okamžiku 

NVK a ŽK pro hráče 
provádějícího PK 

NVK a ŽK pro hráče 
provádějícího PK 

Míč byl rozehrán dozadu NVK NVK 

Použití nedovoleného triku NVK a ŽK pro hráče 
provádějícího PK 

NVK a ŽK pro hráče 
provádějícího PK 

Kop provedl jiný hráč než určený hráč ŽK pro hráče, který PK provedl a 
nařídí NVK 

ŽK pro hráče, který PK provedl a 
nařídí NVK 

Doba hry a střídání u jednotlivých soutěží 
soutěž řízená kategorie doba hry střídání 

Řídící komise pro 
Čechy (ŘKČ) 

Muži 2 x 45 min. max. 5 
Starší dorost 2 x 45 min. max. 5 
Mladší dorost 2 x 45 min. max. 7 
Starší žáci 2 x 40 min. max. 7 
Mladší žáci 3 x 30 min. opakované v přeruš. hře 

Komise pro fotbal žen 
(KFŽ) 

Ženy – 1. a 2. liga 2 x 45 min. max. 5 
Ženy – ČFLŽ (3. liga) 2 x 45 min. max. 7 
Ženy - divize 2 x 45 min. opakované v přeruš. hře 
Dorostenky – 1. liga 2 x 45 min. max. 7 
Dorostenky – 1. liga 2 x 45 min. opakované v přeruš. hře 
Starší žákyně – 1. liga 2 x 40 min. opakované v přeruš. hře 
Starší žákyně - 2. liga 2 x 20 min. - turnaj opakované v přeruš. hře 
Mladší žákyně 2 x 35 min. opakované v přeruš. hře 
Mladší a starší přípravky 2 x 14 min. - turnaj opakované v přeruš. hře 

Pražský fotbalový svaz 
(PFS) 

Muži 2 x 45 min. max. 5 
Starší dorost 2 x 45 min. max. 7 
Mladší dorost 2 x 40 min. opakované v přeruš. hře 
Starší žáci 2 x 35 min. opakované v přeruš. hře 
Mladší žáci 2 x 35 min. opakované v přeruš. hře 
Starší přípravka 4 x 17 min. opakované v přeruš. hře 
Mladší přípravka 4 x 15 min. opakované v přeruš. hře 

 


