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Súťažný ročník 2022/2023 

U13                                                                                              . 
 

A. Všeobecné ustanovenia 

Riadenie súťaže: Športovo-technická komisia ObFZ Trebišov (ďalej iba „ŠTK“) 

Veková kategória: U13 – hráči narodení po 1.1.2010  

Termíny, hracie dni: podľa schváleného Rozpisu ObFZ Trebišov - spravidla 

v piatok 17:00 hod., v sobotu o 10:00, 12:00 hod., príp. výnimky schvaľuje ŠTK 

Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa 

Súťažného poriadku SFZ 

Hracia plocha: hrá sa na multifunkčných ihriskách s UT príp. na náhradnej HP 

schválenej ŠTK. Pokutová značka je vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary. 

Lopta: hrá sa s loptami veľkosti 4 

Počet hráčov: 4 + 1 (brankár). Minimálny počet hráčov družstva je 4. Ak klesne 

počet hráčov jedného družstva pod toto číslo, rozhodca stretnutie ukončí a podá 

správu cez ISSF na riadiaci orgán súťaže.  

Striedanie hráčov: Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu 

i v neprerušenej hre, ale iba tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí 

ihrisko a až potom môže nový hráč vstúpiť na hraciu plochu. Pri porušení tohto 

pravidla rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech druhého družstva. 

Strieda sa z vymedzeného priestoru za postrannou čiarou/mantinelom na 

vlastnej polovici HP. 

Výstroj hráčov: hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať 

v kopačkách s vymeniteľnými kolíkmi, povinné sú chrániče predkolenia. 

Hrací čas: 2 x 30 minút (polčasová prestávka 15 minút resp. podľa dohody) 

Lopta v hre a lopta mimo hry: Ak je lopta mimo hry za bránkovou čiarou, 

nadväzuje na hru brankár z priestoru pokutového územia a to buď vyhodením, 

výkopom z ruky alebo jej položením na zem a následným rozohraním. Ak 

brankár loptu vykopne alebo vyhodí, lopta nesmie prejsť priamo cez polovicu 

ihriska (lopta sa musí dotknúť ihriska na obrannej polovici HP resp. sa musí lopty 
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na obrannej polovici dotknúť iný hráč). Ak brankár pri znovunadviazaní na hru 

položí loptu na zem, môže pokračovať v hre len nohou, hráči súpera musia byť 

mimo pokutové územie resp. nesmú brankára pri rozohrávke napádať (lopta je 

v hre, keď je do nej kopnuté). Kroky brankára pri rozohrávke v pokutovom území 

sa nepočítajú. V stretnutí nie je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi, tzv. 

malú domov – brankár takúto prihrávku nesmie chytiť do rúk. Vhadzovanie lopty 

– lopta sa do hry dostáva len vhadzovaním od mantinelu (bez rozbehu). Auty sa 

len hádžu (nekopú !). Súperi musia byť vo vzdialenosti min. 2 metre. 

Hráč mimo hry: neplatí pravidlo o postavení hráča mimo hry ani hráča mimo 

hry. 

Záverečný pozdrav: po skončení stretnutia si ruky podajú všetci hráči. 

 

B. Technické ustanovenia 

Štart hráčov: hrá sa na riadne elektronické registračné preukazy hráčov v ISSF. 

ISSF umožní nastúpiť na stretnutie hráčom – chlapci kategórií U10-U13, dievčatá 

kategórií U11-U15. 

Systém súťaže: družstvá sú rozdelené do 2 skupín (jedna 4-členná A a jedna 5-

členná B), v ktorých sa zápasy odohrajú 4-kolovo, t.j. dvakrát so súpermi 

v jesennej a dvakrát aj v jarnej časti. 

Hospodárske náležitosti: každý účastník štartuje na vlastné náklady. Náklady na 

rozhodcov hradí ObFZ. Štartovné kluby neplatia. 

Zdravotnícke zabezpečenie: zdravotníka povinne zabezpečuje domáci oddiel, 

ktorý je usporiadateľom stretnutia. 

Rozhodcovia: sú delegovaní KR ObFZ 

Zápisy o stretnutí: sa vyhotovujú v systéme ISSF. Nominácie oboch družstiev 

majú byť spravidla uložené minimálne 20 minút pred stretnutím (v prípade 

technických či iných problémov je klubový resp. tímový manažér povinný mať 

nomináciu uloženú najneskôr 1 hodinu po ukončení stretnutia). Rozhodca 

stretnutia musí zápis o stretnutí uzatvoriť najneskôr do 2 hodín po ukončení 

stretnutia.  

Námietky: podávajú sa v zmysle Súťažného poriadku SFZ a Rozpisu súťaží ObFZ 
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