
Sportovní den – fotbal 
 
Pravidla: 

 Družstvo na hřišti tvoří brankář a 4 hráči. 
 Hra se zahajuje ve středu hřiště (i po gólu), hráči musí být na své obranné polovině, rozehrát se může do 

kteréhokoliv směru. 
 Střídat se hráči mohou kdykoliv, pokud je hra přerušena. Brankáře je možno střídat jen v poločase. Střídající hráči 

se zdržují za svou brankou a jsou povinni podávat míče vykopnuté z hřiště. 
 V brankovišti může hrát pouze brankář. 
 Brankář nesmí míč zahraný do zámezí (za brankovou čáru) vyhazovat rukama, musí ho vykopávat ze země 

z prostoru brankoviště. Nejbližší protihráč stojí minimálně 3 m od brankoviště.  
 Při rozehrávání po přerušení hry a při rozehrávání přímého kopu stojí protihráč 3 m od míče. 
 Míč zahraný do autu se vhazuje rukama. 
 Ruka brankáře nebo ruka hráče, která evidentně zabránila gólu, se trestá penaltou z poloviny hřiště do prázdné 

branky. Pokud si brankář kryje hlavu a míč se odrazí do hřiště, hra není přerušena. 
 Za nebezpečné zákroky, diskusi s rozhodčím, neslušné a vulgární výrazy se uděluje žlutá karta. 
 Pokud je hráči udělena žlutá karta, nesmí nastoupit v následujícím zápase. Pokud jsou hráči uděleny dvě žluté karty 

v jednom zápase, je z něho hráč vyloučen a nesmí hrát ve dvou následujících utkáních.  
 Za zvláště nebezpečné zákroky ohrožující zdraví hráčů a zvláště nevhodné chování je hráč vyloučen z turnaje. 

 Skončí-li zápas v základní hrací době nerozhodně, určí vítěze penaltový rozstřel. Penalta je hrána z půlky 
hřiště do prázdné brány. Z časových důvodů bude rozhodovat "rychlá smrt", tzn. že stačí odehrát pouze jednu 
sérii penalt (každé družstvo kope pouze jednou). Každý hráč kope pouze jednou, dokud se nevystřídají všichni 
hráči týmu. Jestliže má jeden z týmů menší počet hráčů, pak druhý tým může na penalty postavit stejný 
počet hráčů jako první tým. Vystřídají-li se na penaltách všichni hráči, začne druhé kolo (pořadí hráčů může 
být jiné). V případě shodného výsledku všech týmů budou následovat vyřazovací penalty v pořadí podle ročníku a 

abecedy (kdo nedá, vypadává). 

 Za vítězství získává tým 3 body, za vítězství na penalty 2 body, za prohru na penalty získá 1 bod a za prohru 
0 bodů. V případě stejného počtu bodů v tabulce rozhoduje vzájemný zápas. 

 
Rozpis zápasů 
Nižší gymnázium:  
Na 1. hřišti hrají spolu primy a sekundy systémem každý s každým. 
Na 2. hřišti hrají spolu tercie a kvarty systémem každý s každým 
Hrací doba je 2 x 6 min., střídají se strany. 
 

1A8 – 1B8  3A8 – 3B8  

2A8 – 2B8  4A8 – 4B8  

1A8 – 2B8  3A8 – 4B8  

2A8 – 1B8  4A8 – 3B8  

1B8 – 2B8  3B8 – 4B8  

1A8 – 2A8  3A8 – 4A8  

 
Vyšší gymnázium: 
Hraje se ve třech tabulkách systémem každý s každým na obou hřištích.  
Vítězové se utkají ve finálové tabulce, druzí v pořadí v tabulce o 4. až 6. místo. 
Hrací doba je 2 x 5 min., střídají se strany. 
 

Prváci Výsledek Druháci Výsledek Třeťáci Výsledek 

1A4 – 5A8  2A4 – 6A8  3A4 – 7A8  

1A4 – 5B8  2A4 – 6B8  3A4 – 7B8  

5B8 – 5A8  6B8 – 6A8  7B8 – 7A8  

 

1.Hřiště 2. Hřiště 
1A4 – 5A8 
1A4 – 5B8 
2A4 – 6B8 

5B8 – 5A8 
 
 

o 1. až 3. místo 
A1 - B1 
A1 - C1 

B1 - C1 

2A4 – 6A8 
3A4 – 7A8 
3A4 – 7B8 

6B8 – 6A8 
7B8 – 7A8 

 
o 4. až 6. místo 

A2 - B2 
A2 - C2 

B2 - C2 
 


