
MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13 + U14 

2021/2022 

 
 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Pořadatel: 

Fotbalová asociace České republiky – Grassroots oddělení, Komise mládeže FAČR a GTM KFS. 

 

Místa konání: 

oznámí organizátor utkání nejméně 14 dnů před konáním soupeři a sekretáři mládeže FAČR.   

 

Doporučené začátky utkání: 

U13 – 11:00 hodin.   

U14 – 12:45 hodin. 

 

Rozhodčí: 

hlavního rozhodčího a asistenty rozhodčího deleguje příslušný krajský fotbalový svaz. Zajistí a 

koordinuje GTM KFS pořádajícího kraje. 

Utkání kategorie U13 – 3 rozhodčí. 

Utkání kategorie U14 – 3 rozhodčí  

Odměny dle Souboru předpisů FAČR. 

 

Sekretář turnaje: 

Vonášek Roman, sekretář mládeže FAČR. 

Fotbalová asociace České republiky 

Atletická 2474/8 

P. O. Box 11 

169 00 Praha 6 – Strahov 

Zápisy a zprávu o utkání zasílat na výše uvedenou adresu. Zasílá GTM pořádajícího kraje!  

      

 

2. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

Věková hranice: 

Družstvo U13 – chlapci nar. po 1. 1. 2009 a mladší, děvčata nar. po 1.1. 2008 a mladší 

Družstvo U14 – chlapci nar. po 1. 1. 2008 a mladší, děvčata nar. po 1.1. 2007 a mladší 

 

Omezení: 

dle počtu SpSM v jednotlivých krajích. V každém výběru může startovat z jednoho klubu následující 

počet hráčů: 

a) až 7 hráčů z jednoho klubu, platí pro uvedené KFS: Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, 

Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Královéhradecký, Zlínský, Vysočina, Jihomoravský, 

Olomoucký, Ústecký 

b) maximálně 5 hráčů z jednoho klubu, platí pro uvedené KFS: 

Pražský a Moravskoslezský 

Platí pro oba ročníky! 

 

Počet hráčů: 

U13 – 16-22 hráčů, určuje GTM KFS 

U14 – maximálně 18 hráčů 



Hrací doba: 

ročník U13 2 x 45 minut, 10 minut přestávka 

ročník U14 2 x 40 minut, 10 minut přestávka 

 

Střídání hráčů: 

U obou ročníků povoleno opakované střídání. 

U13 – v přerušené i nepřerušené hře. 

U14 – pouze v přerušené hře. 

 

Herní systém: 

Ve dvou skupinách po sedmi účastnících, systémem, každý s každým jednokolově, podle rozlosování 

v období podzim - jaro. Finálový turnaj budou hrát družstva, která se umístí na prvním a druhém místě 

ve skupině každého ročníku. 

 

Pravidla: 

Hraje se podle Soutěžního řádu, těchto propozic a Pravidel pro mladší žáky MKS 8+1 

Ročník U13 v rozestavení 8+1 – Pravidla pro mladší žáci MKS – 8+1 (příloha). 

 

Hodnocení: 

za vítězství 3 body, za remízu 1 bod. 

O pořadí ve skupině rozhoduje: 

1. Počet získaných bodů. 

2. Výsledek vzájemného utkání. 

3. Brankový rozdíl. 

4. Větší počet vstřelených branek. 

5. Dodatečné utkání na neutrálním hřišti. Určí KM FAČR. 

 

Předpis: 

U13 hraje s míči číslo 4. 

U14 hraje s míči číslo 5. 

 

Hrací plocha: 

Travnatá, s možností náhradního hřiště v místě konání. Vybírat spádově nejblíže k soupeři, případně 

po dohodě. 

       

Dresy: 

Volbu dresů má domácí družstvo, doporučujeme dohodu předem. 

 

Hospodářské náležitosti: 

Pořadatel utkání hradí cestovné svého výběru, pronájem hřiště, zajistí pitný režim hráčů při utkání pro 

všechny týmy, stravu a odměnu rozhodčím.        

Hostující si hradí náklady na dopravu a stravování, vše z příspěvku FAČR na talentovanou mládež. 

 
Zdravotní zabezpečení: 

Zajišťuje pořadatel utkání. 

 

Protesty: 

Písemně, nejpozději 5 dnů před dalším utkáním na adresu sekretáře mládeže FAČR. 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla pro mladší žáky MKS 8+1 
 

Mladší žáci hrají podle pravidel fotbalu s těmito odlišnostmi: 

Počet hráčů: 8+1 (osm hráčů v poli, jeden brankář). Minimální počet hráčů do utkání je 7.  

Počet nominovaných hráčů na utkání: maximální počet nominovaných hráčů na utkání 22 

Branky: 2m x 5m (opatřené sítěmi). Branky musí být zajištěny proti samovolnému spadnutí. 

Hrací doba: 2x45 min s 10-ti minutovou přestávkou. 

Míč: velikost číslo 4, hmotnost: 290 – 390 g, obvod: 63-66cm. 

„Malá domů“ není povolena. 

Rozehra z autu: vhazováním rukama. 

Kop od branky přes půlku hřiště je bez dotyku země či hráče zakázán, první volná přihrávka v PÚ, 

brankář rozehrává míč pouze ze země.  

Střídání hráčů: Opakované, při přerušení, hráč může opustit HP nejbližší možnou cestou. Střídání 

hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 

 

Pravidlo I: Hrací plocha 

Hrací plocha je mezi pokutovými územími klasického fotbalového hřiště a musí splňovat pravidlo 1 

Pravidel fotbalu (tj. hrací plocha musí mít tvar obdélníka). Minimální povolená šířka hřiště je 50 m a 

maximální 55 m. Pokutové území (PÚ) je vymezeno v šířce   klasického    pokutového území  

(šestnáctky) a délce 12 m (do hloubi hřiště). Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 8 m od středu 

brankové čáry. 

Platí pravidlo o ofsajdu, k utkání jsou delegováni AR1 a AR2.  

 

Pravidlo II: Hra brankáře, rozehra od brány 

 

1. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope 

nepřímý volný kop z místa přestupku, minimální ve vzdálenosti 5,5 metru od branky. 

2. Při kopu od brány, brankář rozehrává míč ze země. Rozehrou nohou nesmí překopnout půlku 

hřiště bez dotyku země či hráče.  

3. Rozehrává – li hráč kop od brány místo brankáře, nesmí překopnout půlku hřiště. Nahraje – li 

brankář míč hráči, smí být soupeřem napadán v pokutovém území až po prvním doteku s míčem. 

Soupeř při rozehře od brány nemůže stát v PÚ. 

4. V případě překopnutí poloviny hřiště při kopu od brány z PÚ je nařízen nepřímý volný kop 

z poloviny hřiště. Stejné pravidlo pro rozehrání na vlastní polovině platí i v případě, že brankář 

chytí míč rukama ve hře. Vyhozením může přehodit polovinu hřiště. Pokud brankář dostává 

přihrávku od spoluhráče, nebo je v jiné situaci, kdy nemůže hrát rukou, může hrát míčem po celé 

hrací ploše bez omezení. 

 

Pravidlo III: Standardní situace, střídání, ofsajd 

 

1. Autové „vhazování“ se rozehrává vhozením rukou. Bránící hráč stojí nejméně 1m od rozehrávajícího 

hráče.  

2. Pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 8 metrů od branky.  

3. Střídání hráčů je opakované, při přerušení. Hráč může opustit HP nejbližší možnou cestou. Od laviček 

vstupuje na HP střídající hráč. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu. 

4. Rohové kopy se zahrávají z rohu klasického pokutového území. Hráči soupeře se nesmějí přiblížit před 

rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 m. 

5. Pokutový kop se zahrává po faulu či jiné nedovolené hře v prostoru PÚ. 

6. Pravidlo o ofsajdu platí od půlící čáry na celé soupeřově polovině 

7. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku. 

 

 



Pravidlo IV: Rozhodčí, přestupek hráčů, diváci 

1. Diváci mají zákaz vstupu na hřiště, zůstávají v prostorách vymezených pro diváky. 

2. V případě hrubého nedovoleného zákroku či nesportovního chování, má právo rozhodčí hráče 

v daném utkání vyloučit. Daný tým hráče vystřídá jiným hráčem a hraje se ve stejném počtu.  

3. Členové RT nesmí během utkání opouštět svoji technickou zónu.  Tak jak je uvedeno v pravidlech 

fotbalu platných od 1.7.2018. 

 

 

 

Obrázek č.1 
jiným hráčem a hraje ve stejném počtu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SKUPINA VÝCHOD 

 

Zlínský KFS  

KFS Vysočina 

Olomoucký KFS 

Pardubický KFS 

Jihomoravský KFS 

Královéhradecký KFS 

Moravskoslezský KFS 

                          
       
1. kolo: 14. 9. 2021  

• Pardubický – Jihomoravský  L. Bohdaneč 14.9. 21 11:00 + 12:45 

• Královéhradecký – Vysočina  H. Králové 14.9. 21 11:00 + 12:45 

• Olomoucký – Moravskoslezský  HFK Olomouc 14.9. 21 11:00 + 12:45 

 

2. kolo: 29. 9. 2021  

• Pardubický – Olomoucký  Pardubice 9.11. 21 11:00 + 12:45 

• Jihomoravský – Vysočina  Rosice  29.9. 21 11:00 + 12:45 

• Moravskoslezský – Zlínský  Opava  29.9. 21 11:00 + 12:45 

    

3. kolo: 12. 10. 2021 

• Zlínský – Pardubický   Otrokovice 12.10. 21 11:00 + 12:45 

• Královéhradecký – Jihomoravský H. Králové 12.10. 21 11:00 + 12:45 

• Olomoucký – Vysočina   HFK Olomouc 12.10. 21 11:00 + 12:45

   

4. kolo: 2. 11. 2021  

• Vysočina – Moravskoslezský  Měřín  2.11. 21 11:00 + 12:45  

• Jihomoravský – Olomoucký  V. Pavlovice 2.11. 21 11:00 + 12:45  

• Zlínský  - Královéhradecký  Otrokovice 2.11. 21 11:00 + 12:45 

 

5. kolo: 2022  

• Moravskoslezský – Pardubický      11:00 + 12:45 

• Královéhradecký – Olomoucký      11:00 + 12:45        

• Vysočina – Zlínský         11:00 + 12:45

                                                                 

6. kolo: 2022 

• Moravskoslezský – Královéhradecký      11:00 + 12:45 

• Pardubický – Vysočina       11:00 + 12:45 

• Zlínský – Jihomoravský       11:00 + 12:45 

       

7. kolo: 2022 

• Královéhradecký – Pardubický       11:00 + 12:45   

• Olomoucký – Zlínský        11:00 + 12:45 

• Jihomoravský – Moravskoslezský      11:00 + 12:45 

 
 
 
 
 
 
 
 



SKUPINA ZÁPAD 

  

Pražský FS 

Ústecký KFS 

Plzeňský KFS 

Liberecký KFS 

Jihočeský KFS 

Karlovarský KFS 

Středočeský KFS   
 
 

1. kolo: 14. 9. 2021 

• Středočeský – Liberecký Mladá Boleslav  14.9. 21 11:00 + 12:45 

• Jihočeský – Ústecký  Písek   16.11. 21 11:00 + 12:45 

• Karlovarský – Plzeňský  Cheb   14.9. 21 10:30 + 12:15 

     

2. kolo: 5. 10. 2021 

• Ústecký – Středočeský  Roudnice n/Labem 5.10. 21 11:00 + 12:45 

• Plzeňský – Liberecký  Plzeň – Bolevec 5.10. 21 11:00 + 12:45 

• Karlovarský – Pražský  Sokolov  5.10. 21 11:00 + 12:45 

 

3. kolo: 19. 10. 2021 

• Pražský  - Plzeňský  ABC Braník  13.10. 21 11:00 + 12:45 

• Středočeský – Jihočeský Spartak Příbram 19.10. 21 11:00 + 12:45 

• Ústecký – Karlovarský   Most, FSJM  19.10. 21 11:00 + 12:45

     

4. kolo: 2. – 3. 11. 2021 

• Liberecký – Pražský  Liberec   2.11. 21 11:00 + 12:45 

• Plzeňský – Ústecký  Plzeň – Bolevec 2.11. 21 11:00 + 12:45 

• Jihočeský – Karlovarský Písek   3.11. 21 11:00 + 12:45 

 

5. kolo: 2022 

• Jihočeský – Pražský          11:00 + 12:45 

• Ústecký – Liberecký          11:00 + 12:45     

• Karlovarský – Středočeský         11:00 + 12:45

        

6. kolo: 2022 

• Liberecký – Jihočeský         11:00 + 12:45 

• Středočeský – Plzeňský         11:00 + 12:45 

• Pražský – Ústecký          11:00 + 12:45 

            

7. kolo: 2022 

• Liberecký – Karlovarský         11:00 + 12:45 

• Plzeňský – Jihočeský          11:00 + 12:45 

• Pražský  - Středočeský          11:00 + 12:45 

  

 
 


