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PRAVIDLO 1  
HRACIA PLOCHA 

1. Rozmery  
Ihrisko musí mať tvar obdĺžnika - dĺžka hracej plochy musí byť väčšia ako šírka. 
Maximálna povolená dĺžka je 50 m, minimálna 38 m. Maximálna povolená šírka je 
32 m, minimálne 15 m. Pri medzinárodných zápasoch sú povinné tieto rozmery hracej  
plochy: dĺžka 38 – 50 m, šírka 18 – 32 m.  

 

Ihrisko s povrchom umelej trávy 3. generácie na Sklenárovej ulici:

Rozmer ihriska: dĺžka 40 m x šírka 30 m
Stredový kruh s polomerom 5 m

7 m

4 m

5 m

Pok. kop 7 m

Priam. kop bez múru 11 m

Rohový štvrťkruh s polomerom 25 cm
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2. Vyznačenie hracej plochy  
Ihrisko musí byť vyznačené zreteľnými čiarami, širokými 5-8 cm, podľa výkresu. 
Tieto čiary sú súčasťou územia, ktoré vyznačujú. Dlhšie čiary ohraničujúce ihrisko sa 
nazývajú postrannými čiarami, kratšie čiary sa nazývajú bránkovými čiarami. Ihrisko 
je rozdelené priečne na dve rovnaké polovice stredovou čiarou. Stred ihriska bude 
vyznačený primeranou značkou a kruhom o polomere 3 m. Na každej bránkovej čiare 
5 m od rohového štvrťkruhu má byť vyznačená najmenej 10 cm dlhá čiara vedená 
smerom von z ihriska. 

3. Pokutové územie 
Z každej bránkovej čiary po oboch stranách bránky bude smerom do ihriska opísaný 
štvrťkruh o polomere 8 m so stredom na vonkajšom okraji bližšej bránkovej tyče. 
Tieto dva štvrťkruhy budú spojené čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. 
Štvrťkruhy môžu byť nahradené dvoma 8 m dlhými na seba kolmými čiarami. Takto 
vyznačený priestor sa nazýva pokutovým územím.  

4. Značka pokutového kopu 
8 m od stredu každej bránkovej čiary, merané na pomyslenej čiare, ktorá je kolmá na 
bránkovú čiaru, musia byť vyznačené vhodné značky. Tieto značky sú značkami pre 
pokutový kop. 

5. Značka druhého pokutového kopu  
12 m od stredu každej bránkovej čiary, merané na pomyslenej čiare, ktorá je kolmá na 
bránkovú čiaru, musia byť vyznačené vhodné značky. Tieto značky sú značkami pre 
druhý pokutový kop. 

6. Rohový štvrťkruh  
Vo všetkých štyroch rohoch ihriska bude smerom do ihriska vyznačený štvrťkruh 
o polomere 25 cm.  

7. Zóna pre striedanie hráčov  
Zóna pre striedanie je pri stredovej čiare na strane striedačiek. Touto zónou hráči 
vstupujú na ihrisko alebo ihrisko opúšťajú.  

8. Bránky 
Bránky sú umiestnené v strede každej bránkovej čiary a skladajú sa z dvoch 
vertikálnych tyčí, vzdialených od seba 5 m (vnútorný rozmer), spojených 
horizontálnym brvnom, ktorého spodný okraj je 2 m od zeme. Šírka a hĺbka tyčí 
i brvna musí byť maximálne 15 cm. Siete musia byť poriadne pripevnené k tyčiam aj 
brvnám úchytmi na ich zadnej strane a musia byť napnuté tak, aby neohrozovali 
bezpečnosť hráčov. Hĺbka bránky – vzdialenosť od bránkovej čiary k zadnému 
uchyteniu siete – je minimálne 80 cm a maximálne 100 cm. Ak nie je bránka napevno 
zabudovaná a v priebehu hry dôjde k jej posunutiu, rozhodca reruší hru ihneď,  
ako to zistí. Po vrátení bránky na pôvodné miesto pokračuje hra rozhodcovskou loptou 
v mieste, kde sa lopta nachádzala v okamihu prerušenia hry. Ak bola lopta mimo hry, 
nechá hru pokračovať spôsobom vyplývajúcim z pravidiel.  
Výklad: Je povolené použitie sietí z konope, juty alebo nylonu. Nylonové siete však 
nesmú byť tenšie ako tie, ktoré sú vyrobené z konope alebo juty.  

9. Povrch hracej plochy  
Povrch hracej plochy je tvorený umelou trávou. 
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PRAVIDLO 2  
LOPTA 

1. Tvar a materiál  
Lopta musí byť guľatá a jej vonkajší obal musí byť z kože alebo iného schváleného 
materiálu. Pri jeho výrobe nesmie byť použitý žiadny materiál, ktorý by mohol 
znamenať nebezpečie pre hráča. Použitie plstených alebo plyšových lôpt je zakázané.  

2. Technické parametre  
� obvod lopty je 68,5 až 69,5 cm (lopta veľkosti č. 5)  
� hmotnosť lopty na začiatku hry musí byť 420 až 440 gramov  
� pri spustení z výšky 2 m odskočí po prvýkrát od zeme minimálne 65 cm  
� lopta musí byť nahustená na tlak 0,4 až 0,6 atm. (400 až 600 g/cm2)  

Pre súťaže organizované FIFA a UEFA je nutné používať lopty splňujúce technické 
nároky a požiadavky, ktoré sú potvrdené jedným z týchto označení:  

� "FIFA APPROVED" (schválené FIFA)  
� "FIFA INSPECTED" (preverené FIFA)  
� "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARDS" (medzinárodný štandard 

lôpt) 
3. Výmena lopty v priebehu hry  

Lopta nemôže byť v priebehu hry vymenená bez povolenia hlavného rozhodcu. 
O spôsobilosti lopty a o jej výmene rozhoduje vždy hlavný rozhodca. K dispozícii sú 
dve lopty pre plynulý priebeh hry.  

� v priebehu hry: hlavný rozhodca hru preruší, loptu vymení a hra pokračuje 
rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa nachádzala pôvodná lopta pri prerušení 
hry.  

� pri prerušenej hre: hlavný rozhodca loptu vymení a hra pokračuje spôsobom 
odpovedajúcim dôvodu pôvodného prerušenia hry.  

V zápasoch a turnajoch riadenými FIFA, jednotlivými konfederáciami alebo 
národnými asociáciami nie sú povolené na loptách žiadne reklamy okrem emblému 
turnaja, znaku jeho usporiadateľa a ochrannej známky výrobcu lopty. Pravidlá turnaja 
môžu upravovať veľkosť a počet týchto znakov.                  

PRAVIDLO 3  
POČET HRÁČOV 

1. Hry sa zúčastňujú dve družstvá. Každé družstvo má najviac šesť hráčov, z ktorých 
jeden musí byť brankár.  

2. Pri zahájení zápasu musí byť minimálny počet hráčov štyri.  
3. Počet striedaní počas hry nie je obmedzený. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže 

vrátiť na ihrisko ako náhradník za iného hráča. Strieda sa tzv. „letmým“ spôsobom, to 
znamená aj keď je lopta v hre a to za nasledujúcich podmienok:  
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a. hráč, ktorý opúšťa ihrisko, tak urobí vo vnútri vlastnej zóny pre striedanie.  
b. hráč vstupujúci na ihrisko tak urobí tiež vo vnútri vlastnej zóny pre striedanie, 

ale nie skôr ako hráč opúšťajúci hraciu plochu úplne prejde postrannú čiaru 
smerom von z ihriska.  

c. striedanie je dokončené, keď náhradník vstúpi na hraciu plochu. Od tejto 
chvíle sa stáva hráčom a hráč, ktorého nahradil, prestáva byť hráčom a stáva sa 
náhradníkom.  

d. náhradník podlieha právomoci rozhodcu, či bude pripustený k hre alebo nie.  
e. ak v priebehu letmého striedania vstúpil náhradník na ihrisko skôr, než ho 

striedaný hráč opustil alebo náhradník vstúpi na hraciu plochu alebo ju 
striedaný hráč opustí iným priestorom ako je zóna pre striedanie (t.j. na hracej 
ploche bolo viac ako 5 hráčov), rozhodca hru preruší. Previnilé mužstvo bude 
potrestané 10 minútovým trestom tak, že jeden hráč opustí hraciu plochu 
a previnilé mužstvo bude hrať 10 minút oslabené o jedného hráča, bez ohľadu 
na to, či v tejto dobe padne gól a znovu zaháji hru nepriamym voľným kopom 
v prospech mužstva, ktoré sa neprevinilo, z miesta, kde sa nachádzala lopta 
v okamihu prerušenia hry. Ak bola lopta vo vnútri pokutového územia 
previnilého mužstva, nepriamy voľný kop sa bude zahrávať z hranice 
pokutového územia najbližšie k miestu, kde sa nachádzala lopta v okamihu 
prerušenej hry.  

Výklad: Netýka sa prípadov, kedy sa hráč evidentne zraní a opustí ihrisko mimo zónu 
pre striedanie. Naopak predstieranie zranenia s úmyslom rýchlo vystriedať posudzuje 
rozhodca ako nešportové chovanie a hráča napomenie žltou kartou.  

4. Brankár si môže vymeniť svoje miesto s akýmkoľvek iným hráčom. Robí tak rovnako 
„letmým“ spôsobom ako hráči v poli. Musí však rozhodcu na to upozorniť zdvihnutím 
ruky a náhradník musí byť farebne odlíšený od hráčov v poli. 

5. Minimálny počet hráčov jedného mužstva na ihrisku sú štyria (3+1). Ak klesne počet 
hráčov na troch, zápas musí byť ukončený.  

PRAVIDLO 4  
VÝSTROJ HRÁČOV 

1. Hráč nesmie mať na sebe nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť iného hráča i jeho 
samotného (prívesky, náušnice, tvrdé obväzy, apod.).  

Pozn.: Hráč, ktorý nastúpi v okuliaroch, uvedie do zápisu prehlásenie o tom, že hrá na 
vlastné nebezpečie, ktoré vlastnoručne podpíše (možné len v domácich súťažiach!)  

2. Hráči jedného družstva sú farebne odlíšení od druhého družstva. 
3. Hráči rovnakého družstva sú navzájom odlíšení číslom na drese. U brankára postačuje 

farebné odlíšenie. 
4. Kapitán družstva musí byť na rukáve zreteľne označený páskou inej farby ako je rukáv 

dresu, najmenej 3 cm širokou a ľahko navliekateľnou.  



 
 

PRAVIDLÁ BLMF 

5/20 

Pozn.: Výstroj hráčov kontrolujú rozhodcovia vždy pred začiatkom zápasu. Ak dôjde v 
priebehu hry k akémukoľvek porušeniu pravidla 4, bude previnilý hráč vykázaný z hracej 
plochy. Tento hráč sa smie vrátiť do hry len vtedy, ak je lopta mimo hry a so súhlasom 
rozhodcu, ktorý sa presvedčí o odstránení závady. Za takto vykázaného hráča smie 
nastúpiť okamžite náhradník. Ak hráč závadu neodstráni alebo zasiahne do hry bez 
súhlasu rozhodcu, postupuje rozhodca ako v prípade nešportového chovania.  

5. Nie sú povolené kopačky s tvrdými štupľami (tzv. lisáky, šroubovacie a pod.). 

PRAVIDLO 5  
HLAVNÝ ROZHODCA 

Na vedenie každého zápasu musia byť ustanovení dvaja rozhodcovia – hlavný rozhodca 
a druhý rozhodca. Ak sa na zápas dostaví len jeden delegovaný rozhodca, má všetky práva 
a povinnosti hlavného aj druhého rozhodcu. Hlavný rozhodca je určený tým, že bude na 
strane ihriska pri lavičkách (striedačkách) a bude robiť zápis zo stretnutia. 

Autorita rozhodcu a užívanie právomocí udelených mu pravidlami začína pôsobiť 
v okamihu, kedy vstúpi do miesta, kde je umiestené ihrisko a prestáva pôsobiť v okamihu, 
kedy toto miesto opustí. V priebehu zápasu je jeho právomoc k trestaniu rozšírená na 
priestupky spáchané pri dočasnom prerušení hry a keď je lopta mimo hry. Jeho rozhodnutia 
o skutočnostiach spojených s hrou sú konečné, čo sa týka výsledku hry.  

Hlavný rozhodca je povinný:  

1. Uplatňovať pravidlá a dbať na ich dodržiavanie všetkými účastníkmi zápasov.  
2. Viesť si záznam o priebehu zápasu, o udalostiach, ktoré sa prihodia počas, pred i po 

zápase.  
3. Upustiť od trestania v okamihu, keď je presvedčený, že ak by tak urobil, poskytol by 

výhodu teamu, ktorý sa previnil – tzv. výhoda v hre. 

Výklad: Pravidlo o poskytnutí výhody neuplatňovať, ak došlo pri zákroku k zraneniu, 
ktoré si vyžaduje okamžité ošetrenie.  

4. Pri uplatnení pravidla o výhode v hre po zákroku, ktorý je podľa pravidiel nutné 
trestať napomenutím alebo vylúčením, rozhodca hráča napomenie alebo vylúči až pri 
prvej situácii, kedy je lopta mimo hry.  

5. Dať znamenie k opakovanému zahájeniu hry po každom prerušení hry, ku ktorému 
došlo zo strany rozhodcu (nie autový kop, rozohranie od brány alebo rohový kop), 
okrem situácie, kedy vhadzuje loptu rozhodca. Znamenie dáva píšťalkou alebo ústne, 
a to tak hlasno, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam, či bola hra zahájená.  

6. Dbať na dodržaní doby trvania hry. Pri hre na hrubý čas sú vždy rozhodujúce hodinky 
hlavného rozhodcu.  

7. Ukončiť predčasne zápas v týchto prípadoch:  
a. počet hráčov jedného z družstiev na hracej ploche klesol pod štyri, pričom toto 

družstvo už nemá možnosť postaviť náhradníka  
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b. v prípade úmrtia niektorého z účastníkov hry             
Výklad: Účastníkom hry sa rozumejú nielen hráči na hracej ploche 
a na lavičke náhradníkov, ale i tréneri, funkcionári (vrátane lekára, maséra, 
atď.), rozhodcovia  

c. na zákrok polície  
d. pri násilí spáchanom na rozhodcovi (inzultácii) hráčom, trénerom alebo 

funkcionárom niektorého z družstiev alebo inou osobou. Inzultáciou sa 
rozumie najmä: udretie, kopnutie, úmyselné podrazenie, násilné vrazenie, 
lomcovanie, vyrazenie píšťalky z úst, úmyselné uderenie loptou alebo iným 
predmetom.  
Výklad: Inzultáciou nie je napr. pľuvnutie na rozhodcu, obliatie vodou, 
vytrhnutie kariet z ruky, apod. To je kvalifikované len ako hrubé nešportové 
správanie. 

e. v prípade ohrozenia termínu začiatku nasledujúceho zápasu. 
Výklad: Urobí tak približne 5 minút pred oficiálnym začiatkom nasledujúceho 
zápasu. 

 Hlavný rozhodca má právo:  

1. Prerušiť hru pre akékoľvek porušenie pravidiel.  
2. Neumožniť vstup na hraciu plochu vrátane striedačiek žiadnej inej osobe, okrem 

druhého rozhodcu a hráčov oboch mužstiev, bez jeho súhlasu. Ten, kto sa 
nezúčastňuje hry na ihrisku (striedajúci hráči, diváci), musí byť aspoň meter od 
postrannej čiary, aby neprekážal rozhodcovi vo výhľade a pohybe. 

3. Prerušiť hru, ak bol podľa jeho názoru hráč vážne zranený, nechať ho podľa potreby 
ošetriť alebo nechať odniesť z hracej plochy a potom hru okamžite znovu zahájiť. Ak 
je hráč zranený tak, že to nevyžaduje okamžité ošetrenie, rozhodca hru nepreruší, ak je 
lopta stále v hre. Hráč, ktorý je schopný dôjsť k postrannej čiare, nebude ošetrovaný 
na hracej ploche. Hráč, ktorý krváca, musí okamžite opustiť hraciu plochu!  

4. Vykázať z ihriska akéhokoľvek účastníka zápasu, ktorý sa podľa jeho názoru previní 
násilným chovaním, vážnym faulom v hre, nadávkami, hanlivými výrokmi či iným 
nešportovým chovaním. Po skončení zápasu uvedie túto skutočnosť a jej okolnosti  
v zápise o zápase. Takto vykázaný účastník opustí bez zbytočného zdržovania hraciu 
plochu (nesmie samozrejme zostať ani na hráčskej lavičke) a odoberie sa mimo 
priestor, kde by mohol akýmkoľvek spôsobom (ústne, fyzicky alebo inak) do zápasu 
naďalej zasahovať – nikdy nie do hľadiska! Napomenutie hráča signalizuje rozhodca 
žltou kartou, vylúčenie hráča kartou červenou. Ostatných účastníkov hry vykazuje 
ústne.  

5. Rozhodnúť, či lopta poskytnutá k hre, zodpovedá pravidlu 2. Ak tomu tak nie je, loptu  
vymeniť.  

6. Prerušiť alebo dokonca predčasne ukončiť zápas z týchto dôvodov:  
a. pre tmu alebo zlú viditeľnosť  
b. pre zlé poveternostné podmienky (búrka, sneh, prudký vietor), ktoré by podľa 

jeho názoru mohli ohroziť zdravie hráčov  
c. pre nespôsobilosť hracej plochy  
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d. ak hrajú hráči tak, že je ohrozené ich zdravie a ak je napomínanie  
a vylučovanie neúčinné a nápravu nenastolia na výzvu rozhodcu ani kapitáni 
družstiev  

e. pre trvalý nezáujem niektorého z družstiev na regulárnosti zápasu  
f. ak vylúčený hráč alebo vykázaný účastník zápasu odmieta ísť mimo priestor, 

kde by mohol akýmkoľvek spôsobom (ústne, fyzicky alebo inak) do zápasu 
naďalej zasahovať i po uplynutí doby stanovenej rozhodcom kapitánovi jeho 
družstva (rozhodca vždy najskôr stanoví kapitánovi dobu cca. 1 – 2 minúty na 
nastolenie poriadku)  

g. pre opakované hrubé nešportové prejavy obecenstva, ktoré by podľa jeho 
názoru mohli ohroziť bezpečnosť účastníkov zápasu (napr. opakované 
vniknutie obecenstva na hraciu plochu, hádzanie nebezpečných predmetov, 
petárd, svetlíc apod. na hraciu plochu)  

h. pre trvalý nezáujem mužstva ísť pre loptu, ktorú zakoplo (s výnimkou 
zakopnutia lopty na strechu budovy) 

Výklad: Rozhodca uskutočňuje pri riadení zápasu zrozumiteľnú signalizáciu. 
S hráčm  v priebehu zápasu nediskutuje. Jediným, kto smie položiť rozhodcovi 
otázku či pripomienku v priebehu zápasu, je kapitán družstva. Musí tak urobiť 
slušnou formou a tak, aby nebol narušený plynulý priebeh hry.  

PRAVIDLO 6  
DRUHÝ ROZHODCA 

Druhý rozhodca sa pohybuje po opačnej pozdĺžnej strane ihriska ako hlavný rozhodca, 
t.j. na tej, na ktorej nie sú umiestnené hráčske lavičky. Má rovnaké právomoci ako 
hlavný rozhodca s výnimkou pravidla 5.I.6. Je taktiež vybavený píšťalkou.  
Jeho účasť pri medzinárodných zápasoch je povinná.  
 

Druhý rozhodca zodpovedá hlavne:  

a. za správne prevedenie striedania hráčov   
b. za dodržanie doby desať minút pri vylúčení hráča  

V prípade rozpornej signalizácie druhého rozhodcu s hlavným, platí vždy rozhodnutie 
hlavného rozhodcu. V prípade nepatričných zásahov druhého rozhodcu do 
rozhodovania sa môže hlavný rozhodca obísť bez jeho služieb. Zariadi jeho výmenu 
alebo zvyšok zápasu povedie sám a celú záležitosť popíše v zápise o zápase.  

PRAVIDLO 7  
DOBA TRVANIA HRY 

1. Doba trvania hry je tvorená dvomi rovnomernými obdobiami o dĺžke 40 minút,  
tzv. hrubý čas.  

2. Dodržiavanie merania času je sledované hlavným rozhodcom (prípadná svetelná 
tabuľa je len informačného charakteru).  
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3. V prípade zahrávania pokutového kopu musí byť vždy dĺžka polčasu predĺžená  
až do jeho riadneho zahrania. 

4. Rozhodca má právo udeliť oddychový čas napr. na pitný režim. Doba oddychového 
času sa započítava do riadnej doby trvania hry.   

PRAVIDLO 8  
ZAHÁJENIE HRY 

1. Pred zahájením zápasu sa uskutoční losovanie. Družstvo, ktoré los vyhralo, si zvolí 
stranu, na ktorú bude útočiť. Začiatočný výkop má jeho súper.  

2. Po signále danom rozhodcom bude uskutočnený začiatočný výkop smerom  
na polovicu súpera. Lopta pri tom musí stáť v strede ihriska na značke a v ustálenej 
polohe. Hráči stoja na svojich vlastných polovinách hracej plochy a hráči družstva, 
ktoré výkop neuskutočňuje, stoja vo vzdialenosti najmenej troch metrov od lopty, 
pokiaľ nie je prevedený výkop. Lopta je v hre, akonáhle sa po prevedení kopu pohne 
smerom dopredu. Hráč uskutočňujúci výkop sa nesmie lopty dotknúť po druhý raz 
skôr, než sa jej dotkol iný hráč na hracej ploche.  

3. Začiatočný výkop sa uskutočňuje v týchto prípadoch:  
a. na začiatku zápasu  
b. na začiatku druhého polčasu  
c. po dosiahnutí gólu (zahráva družstvo, ktoré inkasovalo gól)  

4. Po polčasovej prestávke si družstvá vymenia strany a výkop prevedie hráč opačného 
družstva než na začiatku zápasu.  

5. Gól môže byť dosiahnutý priamo zo začiatočného výkopu.  
6. Pri akomkoľvek porušení bodov 1 – 2 tohto pravidla, bude výkop opakovaný.  

Len ak sa hráč uskutočňujúci výkop dotkne lopty po druhý krát skôr, než sa lopty 
dotkol iný hráč, bude súperovmu družstvu priznaný nepriamy voľný kop z miesta,  
kde sa stal priestupok.  

7. Pri znovu zahájení zápasu po dočasnom prerušení hry z akejkoľvek príčiny 
neuvedenej v týchto pravidlách a nespôsobenej priestupkom alebo chybou niektorého 
z družstiev, za predpokladu, že lopta pred týmto prerušením neopustila hraciu plochu, 
rozhodca pokračuje v hre vhodením rozhodcovskej lopty v mieste, kde sa lopta 
nachádzala pred prerušením hry. V prípade, že sa lopta nachádzala v pokutovom 
území, je lopta vhodená na čiare pokutového územia v bode, ktorý je najbližšie 
miestu, kde sa lopta nachádzala pri prerušení. Lopta je v hre v momente,  
kedy sa dotkne zeme a potom sa jej dotkne niektorý z hráčov na hracej ploche.  
Rozhodca musí vhodenie rozhodcovskej lopty opakovať, ak:  

a. lopta po vhodení prejde postrannú alebo bránkovú čiaru bez toho,  
aby sa jej dotkol hráč  

b. sa lopty dotkne niektorý hráč skôr, než dopadne na zem  
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PRAVIDLO 9  
LOPTA V HRE A MIMO HRY 

1. Lopta je mimo hry:  
a. Keď celým objemom prejde bránkovú alebo postrannú čiaru či už po zemi 

alebo vo vzduchu.  
b. Keď hra bola prerušená rozhodcom.  
c. Keď sa dotkne predmetu, ktorý nie je súčasťou hry. 

2. Lopta je v hre:  
Vo všetkom ostatnom čase od zahájenia hry až do konca, vrátane nasledujúcich 
situácií:  

a. Lopta sa odrazí od brvna alebo bránkovej tyče naspäť do ihriska.  
b. Lopta sa odrazí od rozhodcu stojaceho na hracej ploche.  
c. V prípade predpokladaného porušenia pravidiel, pokiaľ nie je uskutočnené 

rozhodnutie, čiže sa jedná o tzv. výhodu v hre.  

Výklad: Ak sa dotkne lopta pri hre napr. konára nad ihriskom, hra bude opäť začatá 
autovým kopom proti družstvu, ktorého hráč sa lopty dotkol ako posledný pred 
dotykom lopty s konárom či iným predmetom, ktorý nie je súčasťou hry. Kop je 
zahrávaný z miesta na bližšej postrannej čiare kolmo k miestu, kde sa lopta dotkla 
daného predmetu.  

PRAVIDLO 10  
DOSIAHNUTIE GÓLU 

Gól je dosiahnutý, ak tieto pravidlá nestanovia inak, ak prejde lopta celým objemom cez 
bránkovú čiaru medzi bránkovými tyčami a pod brvnom za predpokladu, že nebola hodená, 
donesená alebo zámerne hodená rukou alebo pažou hráča útočiaceho družstva vrátane jeho 
brankára. Je na posúdení rozhodcu, či sú tieto podmienky splnené. Družstvo, ktoré v priebehu 
zápasu zaznamená väčší počet gólov, bude víťazom. Ak nebude dosiahnutý žiaden gól alebo 
bude dosiahnutý rovnaký počet gólov oboma družstvami, zápas skončí remízou.  
Výklad: Gól nemožno dosiahnuť priamo z autového hodu, rukou, priamo z nepriameho 
voľného kopu, priamo z vyhadzovania brankárom (z vykopnutia áno). Vlastný gól nemožno 
dosiahnuť zo žiadnej ,,štandardnej“ situácie (autový hod, rohový, voľný priamy alebo 
nepriamy kop). V tom prípade sa zahráva rohový kop. V prípade rozohrania lopty od bránky, 
ak tá skončí vo vlastnej bráne, záleží na tom, či opustila lopta pokutové územie. Ak áno, 
zahráva sa rohový kop, ak nie, rozohranie sa opakuje.  

PRAVIDLO 11  
FAULY, CHYBY A NEŠPORTOVÉ CHOVANIE 

1. Voľný priamy kop  
Voľným priamym kopom bude potrestané družstvo, ktorého hráč sa dopustí 
niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa rozhodcu 
nebezpečný, bezohľadný alebo použije neprimeranú silu:  

a. kopne alebo pokúsi sa kopnúť súpera  
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b. kopne alebo pokúsi sa kopnúť súpera tzv. šľapákom 
c. podrazí súpera alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením spôsobiť pád 

súpera  
d. skočí na súpera  
e. vrazí do súpera nebezpečným spôsobom alebo prudko vrazí do súpera 

ramenom  
f. napadne protihráča zozadu, vrazí do súpera zozadu bez toho, aby mu ten bránil 

v hre  
g. udrie alebo sa snaží udrieť súpera  
h. drží súpera  
i. strčí do súpera  
j. ohrozí súpera sklzom  

Výklad: Sklzom sa rozumie akékoľvek kĺzanie sa vpred či do strán po povrchu 
hracej plochy za využitia jeho klzkosti za účelom zabrániť protihráčovi  
v ďalšej hre. Ak nie je sklz vedený proti osobe protihráča alebo iným 
nebezpečným spôsobom, netrestá sa. Nezáleží na vzdialenosti od protihráča, 
ale na smere vedenia zákroku. Ak je sklz vedený do súboja s protihráčom, 
trestá sa voľným priamym kopom. Ak je pri tom protihráč nebezpečne 
ohrozený, trestá sa naviac napomenutím. Ak dôjde k priamemu zasiahnutiu 
protihráča, trestá sa vylúčením. Brankárovi vo vlastnom pokutovom území 
 je povolené hrať sklzom i pri súboji o loptu za predpokladu, že si nepočína 
nebezpečne voči protihráčovi.  

k. na súpera pľuvne  
l. zahrá loptu rukou, čiže loptu rukou alebo pažou zadrží, hodí, nesie, prípadne 

do lopty strčí (netýka sa brankára vo svojom vlastnom pokutovom území). 

Voľný priamy kop bude zahrávaný súperovým družstvom z miesta, kde došlo  
k priestupku. Rozhodca môže naviac podľa závažnosti priestupku napomenúť  
alebo vylúčiť vinníka. Ak hráč družstva spácha niektorý z vyššie uvedených 
priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bude jeho družstvo potrestané pokutovým 
kopom a to bez ohľadu na postavenie lopty v okamihu priestupku, keď je lopta v hre. 
Voľný priamy kop z vlastného pokutového územia je možné zahrať z ktoréhokoľvek 
miesta v tomto území.  

2. Voľný nepriamy kop  
Voľným nepriamym kopom bude potrestané družstvo, ktorého hráč sa dopustí 
niektorého z nasledujúcich priestupkov:  

a. hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný, napr. sa pokúša 
kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára  

b. nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (behá medzi 
súperom a loptou alebo vystavuje telo tak, aby bránilo súperovi a tvorilo 
prekážku medzi súperom a loptou)  

c. atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastného 
pokutového územia  

d. bráni brankárovi v rozohraní lopty rukami  
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e. v priebehu letmého striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, než ju striedaný 
hráč opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo ju opustí na nesprávnom mieste  

f. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu  
g. previní sa nešportovým chovaním (napr. sa snaží súpera zmiasť výkrikom 

„prihraj“, „púšťaj“ apod., používa na ihrisku hrubé slová či už voči sebe  
či iným osobám, odmieta si okamžite upraviť výstroj po upozornení 
rozhodcom, po vyzutí obuvi pokračuje v hre bez nej)  

h. dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli 
ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča  

i. voľným nepriamym kopom bude potrestané družstvo, ktorého brankár  
sa rukami dotkne lopty vo vlastnom pokutovom území, ktorá mu bola 
úmyselne prihraná hráčom jeho družstva a to časťou nohy od kolena nižšie 
(týka sa i autového kopu)  

Nepriamy voľný kop bude zahrávaný z miesta, kde došlo k priestupku, okrem 
prípadov, keď k priestupku došlo vo vnútri vlastného pokutového územia.  
V takom prípade zahráva súperovo družstvo voľný nepriamy kop z čiary pokutového 
územia v bode, ktorý je najbližšie k miestu priestupku. Pre rozlíšenie voľného 
nepriameho kopu od priameho zdvíha rozhodca pri nepriamom kope nad hlavu 
napnutú pažu s roztvorenou dlaňou a drží ju nad hlavou tak dlho, pokiaľ sa lopta 
rozohraná z tohto kopu nedotkne iného hráča alebo neskončí mimo hry.  

3. Napomenutie hráča (ústne alebo žltou kartou) 
Hráč bude napomenutý, ak:  

a. v priebehu „letmého“ striedania vstúpi na hraciu plochu skôr než ju striedaný 
hráč opustí alebo na hraciu plochu vstúpi z nesprávneho miesta  

b. opakovane porušuje pravidlá hry  
c. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu  
d. previní sa nešportovým chovaním podľa bodu 2 g) tohto pravidla  
e. úmyselne opustí hraciu plochu mimo zónu určenú pre striedanie bez povolenia 

rozhodcu, odmieta dodržať riadnu vzdialenosť od lopty pri rozohrávaní súpera 
alebo sa inak snaží rozohraniu zabrániť  

f. zmarí súperovi sľubne sa vyvíjajúcu akciu nedovoleným zákrokom, za ktorý  
sa nariaďuje voľný priamy, event. pokutový kop  

4.   Vylúčenie hráča  
Hráč bude vylúčený z hry ak sa dopustí nasledujúcich priestupkov:  

a. previní sa nebezpečným faulom  
b. chová sa hrubo nešportovo  
c. používa urážlivých alebo hanlivých výrokov  
d. po druhý raz sa previní napomínateľným priestupkom (druhá žltá karta)  
e. pľuvne na súpera alebo inú zúčastnenú osobu  
f. zabráni súperovi v skórovaní úmyselným zahraním rukou (okrem brankára  

vo vlastnom pokutovom území)  
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g. zmarí súperovi vyloženú gólovú príležitosť nedovoleným zákrokom, za ktorý 
sa nariaďuje voľný priamy, event. pokutový kop  

Ak je hráč vylúčený za priestupok v bode b) a c) bez toho, aby došlo k inému 
porušeniu pravidiel, potom bude hra po vylúčení hráča znovu zahájená nepriamym 
voľným kopom z miesta priestupku proti jeho družstvu. Výnimkou je opäť pokutové 
územie, kedy je kop zahrávaný z čiary pokutového územia najbližšie k miestu 
priestupku.  

Ak dôjde k vylúčeniu hráča, nesmie sa dotyčný hráč znovu vrátiť do hry, ale musí 
sa bezodkladne odobrať do šatne. Jeho družstvo pokračuje v hre po dobu desať minút 
oslabené o jedného hráča. Po desiatich minútach smie postihnuté družstvo doplniť 
počet hráčov na hracej ploche niektorým náhradníkom. Pre doplňovanie hráčov  
po desaťminútovom treste platia tieto ďalšie zásady:  

a. ak sú vylúčení z jedného družstva traja hráči, potom sa družstvo doplní na 
štyroch hráčov na ihrisku a tretiemu vylúčenému hráčovi sa trest začína počítať 
až po skončení trestu prvého vylúčeného  

b. ak družstvo nemôže doplniť stav hráčov na potrebný minimálny počet štyroch  
(3+1), potom rozhodca zápas predčasne ukončí.  

Druhý rozhodca sleduje dodržanie doby desaťminútového trestu. Hráč, ktorý  
sa zapojuje do hry namiesto vylúčeného hráča, smie tak urobiť ihneď po uplynutí 
desať minút trestu.  

Vylúčený hráč má bezpodmienečne zákaz nastúpiť v najbližšom ligovom zápase 

(ani hosťovať). Disciplinárna komisia prípadne stanoví iný postih v závislosti od 

charakteru priestupku. 

PRAVIDLO 12  
VOĽNÉ KOPY 

Voľné kopy sa rozdeľujú do dvoch kategórií:  
Priamy - z ktorého je možné priamo dosiahnuť gól.  
Nepriamy - z ktorého nie je možné priamo dosiahnuť gól, ak sa pred dosiahnutím gólu lopty 
nedotkol iný hráč než hráč zahrávajúci voľný kop. Lopta nesmie byť úmyselne zahraná 
smerom na súperovu bránku. 

1. Od miesta, z ktorého sa zahráva voľný kop, musia byť všetci hráči súperovho družstva 
vzdialení najmenej 5 metrov. Lopta takto rozohrávaná musí ležať v kľude na mieste 
kopu a v hre je až potom, čo sa pohne.  

2. Ak sa hráč družstva, proti ktorému je voľný kop zahrávaný, priblíži k lopte skôr,  
než je rozohraný, rozhodca nariadi opakovanie voľného kopu a previnilého hráča 
napomenie.  

3. Hráč zahrávajúci voľný kop sa po jeho zahraní smie znovu dotknúť lopty až potom, čo 
sa jej dotkol ktorýkoľvek iný hráč. Ak hráč toto pravidlo poruší, nariadi rozhodca proti 
jeho družstvu nepriamy voľný kop z miesta, kde sa hráč dotkol lopty po druhý raz.  
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4. Ak družstvo zahrávajúce voľný kop zbytočne otáľa s rozohrávkou a prekročí pri tom 
dobu 4 sekúnd, rozhodca prizná súperovmu družstvu nepriamy voľný kop z toho 
istého miesta, iba ak by sa toto nachádzalo v pokutovom území – vtedy sa zahráva z 
čiary pokutového územia v bode, ktorý je najbližšie k miestu priestupku.  

5. Voľné kopy zahrávané z vlastného pokutového územia môžu byť rozohrané 
z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri tohto územia.  

Pozn.-výklad: Od momentu pokynu rozhodcu na rozohranie voľného kopu mužstvu, ktoré 
ho zahráva, beží 4 sekundový časový limit na rozohranie. Ak sa zahranie voľného kopu do 
tohto limitu nezrealizuje, rozhodca priznáva voľný nepriamy kop súperovi. Voľný priamy 
kop, a teda aj akumulovanú chybu (faul) signalizuje rozhodca tak, že jednou rukou 
horizontálne ukáže smer, ktorým sa bude kop zahrávať a druhou rukou vztýčeným 
ukazovákom zvisle ukáže na miesto priestupku.  

PRAVIDLO 13 
AKUMULOVANÉ CHYBY / FAULY 

1. Za akumulované chyby sú považované všetky priestupky uvedené v pravidle 11, 
článok 1, body a) - i). Za každú takúto akumulovanú chybu nariadi rozhodca priamy 
voľný kop. Pri tom prevedie signalizáciu uvedenú v pravidle 12 tak, aby bolo jasné,  
že sa jedná o akumulovanú chybu. 

2. Pri faule, za ktorý je udelená žltá alebo červená karta, alebo pri inzultácii, je tento kop 
zahrávaný zo značky 12 metrov od brány, tzn. druhý pokutový kop. V prípade 
zahrávania druhého pokutového kopu musí byť vždy doba trvania hry príslušného 
polčasu predĺžená tak, aby mohol byť riadne zahraný. Či už je druhý pokutový kop 
zahrávaný v priebehu normálnej hracej doby alebo v priebehu nastavenia, gól musí 
byť uznaný aj napriek tomu, že lopta pred tým než prešla medzi bránkovými tyčami 
a pod brvnom sa dotkla buď niektorej z týchto tyčí alebo brvna alebo brankára alebo 
kombinácie týchto možností, za predpokladu, že nedošlo k inému porušeniu. Pri 
zahrávaní druhého pokutového kopu platia tieto pravidlá:  

a. Všetci hráči musia stáť za loptou a nikto z hráčov, proti ktorému sa kop bude 
kopať, nesmie brániť v jeho zahraní.  

b. Výnimkami v postavení hráčov sú zahrávajúci hráč a brankár, proti ktorému  
je kop zahrávaný. Brankár stojí na bránkovej čiare ako pri pokutovom kope. 

c. Hráč, ktorý tento kop zahráva, musí byť pred tým, než rozhodca dá pokyn  
k zahraniu, zreteľne identifikovaný zdvihnutím ruky.  

d. Po rozohraní kopu sa nesmie lopty dotknúť žiadny hráč skôr, než sa jej dotkne 
brankár alebo sa lopta odrazí od tyče alebo brvna či opustí hraciu plochu.  

e. Ak sa nachádza miesto priestupku, za ktorý má byť zahrávaný druhý pokutový 
kop, vo vzdialenosti väčšej než je imaginárna čiara  12 m od brány, musí sa 
zahrávať zo značky 12 m a nemožno kop zahrávať z miesta priestupku.  

f. Ak sa nachádza miesto priestupku, za ktorý má byť zahrávaný druhý pokutový 
kop, vo vzdialenosti menšej ako je imaginárna čiara 12 m od brány, môže sa 
družstvo zahrávajúce kop rozhodnúť, či ho zahrá zo značky 12 m alebo 
z miesta priestupku. Túto voľbu oznámi hráč zahrávajúci kop hlavnému 
rozhodcovi. Pri zahrávaní z miesta priestupku platí analogicky ustanovenie 
pravidla 13, čl. 2 body a) až e).  
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Tresty - Za porušenie ustanovení pravidla 13, čl. 2, bodov a) až e)  

� brániacim družstvom: kop bude opakovaný, ak nebol dosiahnutý gól 
� útočiacim družstvom: pred zahraním kopu a ak je dosiahnutý gól, nebude 

uznaný a kop sa bude opakovať 
� hráčom prevádzajúcim kop: po zahraní kopu bude súperovmu družstvu 

priznaný nepriamy voľný kop  

PRAVIDLO 14  
POKUTOVÝ KOP 

Pokutový kop sa nariaďuje proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil priestupku, za ktorý  
sa nariaďuje voľný priamy kop a to vo vnútri vlastného pokutového územia. Z pokutového 
kopu môže byť priamo dosiahnutý gól. V prípade zahrávania pokutového kopu musí byť vždy 
doba trvania hry príslušného polčasu predĺžená tak, aby mohol byť pokutový kop riadne 
zahraný. Či už je pokutový kop zahrávaný v priebehu normálnej hracej doby alebo v priebehu 
nastavenia, gól musí byť uznaný aj napriek tomu, že lopta pred tým než prešla medzi 
bránkovými tyčami a pod brvnom sa dotkla buď niektorej z týchto tyčí alebo brvna alebo 
brankára alebo kombinácie týchto možností, za predpokladu, že nedošlo k inému porušeniu.  
 
Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:  

a. Lopta musí stáť v kľude na pokutovej značke  
b. Hráč, ktorý kop zahráva, musí byť pred tým, než dá rozhodca pokyn k zahraniu, 

zreteľne identifikovaný zdvihnutím ruky  
c. Brániaci brankár musí stáť čelom do ihriska na svojej bránkovej čiare medzi 

bránkovými tyčami pokiaľ lopta nie je v hre (môže pohybovať nohami a robiť 
klamné pohyby telom)  

d. Hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty 
dotknúť po druhý raz skôr, než sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč. Lopta je v 
hre,  
keď sa pohne vpred.  

e. Ostatní hráči oboch družstiev zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia 
najbližšie 8 metrov od bránkovej čiary a najbližšie 5 metrov od lopty. 

Za porušenie ustanovení pravidla 14 

� brániacim družstvom: kop bude opakovaný, ak nebol dosiahnutý gól  
� útočiacim družstvom: pred zahraním kopu a ak je dosiahnutý gól, nebude uznaný  

a kop sa bude opakovať  
� hráčom prevádzajúcim kop: po zahraní kopu, súperovmu družstvu bude priznaný 

nepriamy voľný kop. 
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PRAVIDLO 15  
AUTOVÝ HOD (ROZOHRANIE) 

Ak prejde lopta celým svojim objemom cez postrannú čiaru, či už po zemi alebo vo vzduchu, 
bude vhadzovaná späť do hry akýmkoľvek smerom z miesta, kde prešla postrannú čiaru. 
Rozohrávať bude hráč opačného družstva, než toho, ktorého hráč sa lopty dotkol  
ako posledný na hracej ploche.  

Pre rozohranie platia tieto zásady:  

1. Lopta musí byť hodená oboma rukami spoza hlavy a s oboma nohami na zemi.  
2. Hráč musí hod uskutočniť do 4 sekúnd od okamihu, kedy má loptu v moci tak,  

že je schopný hod uskutočniť a je na mieste hodu.  
3. Hráč, ktorý vykonal rozohranie, nesmie hrať s loptou po druhý raz skôr, než sa lopty 

dotkne ktorýkoľvek iný hráč, inak je priznaný súperovmu družstvu nepriamy voľný 
kop z miesta, kde sa hráč dotkol lopty po druhý raz. Lopta je v hre, akonáhle je 
hodená.  

4. Z rozohrania nemôže byť priamo dosiahnutý gól.  

V prípade porušenia bodov 1 a 2 je rozohranie priznané hráčom súperovho družstva.  

PRAVIDLO 16  
ROZOHRANIE OD BRÁNY 

Ak prejde lopta celým svojim objemom bránkovú čiaru mimo jej časť medzi bránkovými 
tyčami a pod brvnom (gól) a to či už vo vzduchu alebo po zemi a bola naposledy zahraná 
hráčom útočiaceho družstva, brankár, ktorý stojí vo vnútri vlastného pokutového územia, 
vyhodí loptu späť do hry. Rozohranie je možné uskutočniť aj kopom lopty stojacej vo 
vlastnom pokutovom území ktorýmkoľvek hráčom zahrávajúceho mužstva. Brankár môže 
chytiť loptu aj z hry ak sa lopta nachádza v jeho bránkovisku a ak by tým neporušil iné 
pravidlá. Pre rozohranie od brány platia tieto zásady:  

1. Ak brankár loptu vyhadzuje, musí stáť vo vnútri vlastného pokutového územia. 
V prípade výkopu musí lopta stáť na zemi vo vnútri vlastného pokutového územia. 

2. Lopta musí opustiť pokutové územie, až potom je v hre, skôr sa jej nesmie žiadny hráč 
dotknúť.  

3. Hráči súperovho družstva musia zostať mimo pokutového územia, z ktorého  
je rozohrávané.                                     
Pri porušení bodov 1 až 3 sa rozohranie opakuje.  

4. Rozohrávajúci nesmie zahrať loptu po druhý raz ani mimo pokutového územia,  
ak sa jej medzitým nedotkol ktorýkoľvek iný hráč.           
Pri porušení bodu 4 bude proti rozohrávajúcemu družstvu nariadený voľný nepriamy 
kop z miesta, kde sa rozohrávajúci hráč lopty dotkol po druhý raz. Ak k tomu došlo vo 
vnútri jeho pokutového územia, bude kop rozohrávaný z čiary pokutového územia 
najbližšie k miestu priestupku.  
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5. Zahrávajúci hráč musí loptu rozohrať do 4 sekúnd od okamihu, kedy má loptu plne 
v moci vo vnútri vlastného pokutového územia.           
Pri porušení bodu 5 bude proti rozohrávajúcemu družstvu nariadený voľný nepriamy 
kop z čiary pokutového územia najbližšie miestu, kde sa nachádzala lopta.  

Výklad: Ak by z rozohrania od brány padla lopta do vlastnej brány a lopta pri tom neopustila 
pokutové územie, gól neplatí a rozohranie sa opakuje. Ak ale brankár zachytí loptu z hry 
a hodí si ju do brány, gól platí, lopta bola v hre. Ak zachytí brankár loptu z hry, nemusí ho 
rozohrať mimo pokutové územie. Nepriamy voľný kop sa nenariaďuje, ak brankár prehodí 
loptu cez stredovú čiaru. Ak je lopta zahraná kopnutím, je možné dosiahnuť gól priamo (nie 
vlastný).  

PRAVIDLO 17 
ROHOVÝ KOP 

Ak prejde lopta celým objemom bránkovú čiaru mimo časť medzi bránkovými tyčami a pod 
brvnom, či už vo vzduchu alebo po zemi a bola naposledy zahraná hráčom brániaceho 
družstva, bude zahrávaný rohový kop. 

Pre zahranie rohového kopu platia tieto zásady:  

a. Lopta musí stáť nehybne vo vnútri rohového štvrťkruhu.  
b. Hráči družstva, ktoré kop neprevádza, musia dodržať vzdialenosť 5 m od miesta 

rozohrania.  
c. Hráč zahrávajúci rohový kop musí rozohrať do 4 sekúnd od okamihu, kedy má loptu v 

moci tak, že je schopný kop uskutočniť a je na mieste kopu.  
d. Hráč zahrávajúci rohový kop nesmie hrať loptu po druhý raz skôr, než sa lopty dotkne 

ktorýkoľvek iný hráč, inak je súperovmu družstvu priznaný nepriamy voľný kop  
z miesta, kde sa hráč dotkol lopty po druhý raz. Lopta je v hre, akonáhle sa pohne.  

e. Priamo z rohového kopu môže byť dosiahnutý gól.  

V prípade porušenia podľa bodu c) nasleduje vyhodenie brankára súpera. V prípade porušenia 
ostatných pravidiel sa rohový kop opakuje.   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Ak tieto pravidlá nestanovia inak, platia pravidlá futbalu, okrem pravidla o postavení mimo 
hry. 
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DODATKY K PRAVIDLÁM BLMF 

1. Rozhodca je povinný udržiavať podmienky stanovené prevádzkovateľom 
v priestoroch ihriska – tzn. udeliť červenú kartu za fajčenie hráčov na striedačke, alebo 
v priestoroch ihriska. Má právo udeliť červenú kartu aj hráčom, ktorí toto pravidlo 
porušujú a už zápas dohrali alebo len budú hrať, udeliť žltú kartu za hlasné vulgárne 
vyjadrovanie (je jedno komu sú nadávky adresované). 

2. Každý zápas začína presne podľa rozpisu. 
 
  

1. Prestupové pravidlá 

 
1.1 Prestup hráča počas sezóny je možný aj bez súhlasu kapitána mužstva, z ktorého 

odchádza, za podmienky, že má vyrovnané všetky záväzky s mužstvom, z ktorého 
chce hlásiť prestup. Kapitán mužstva, z ktorého chce hráč prestúpiť, musí byť 
o prestupe riadne oboznámený a môže prestupu zabrániť iba po predložení potvrdenia 
o hráčovom záväzku k mužstvu (peniaze, dres, výstroj, a pod.). Prestupu môže 
zabrániť aj štatutár na podnet kapitána (respektíve zástupcu mužstva). Prestup hráč 
oznámi vedeniu ligy prostredníctvom prestupového lístka, ktorý si vyžiada od 
štatutárov, alebo si ho stiahne z web stránky www.blmf.sk (sekcia Download). 

1.2 Hráč zostáva evidovaným členom mužstva aj po skončení sezóny. 
1.3 Kapitán vyradí hráča z klubovej evidencie vyškrtnutím jeho mena zo zápisnice 

o stretnutí, resp. napísaním tohto kroku v kolónke „poznámky“, prípadne 
kontaktovaním štatutára. 

1.4 Hráč je povinný riadne ohlásiť prestup aj mimo sezóny (t.j. cez letnú prestávku) 
v zmysle bodu 1.1 prestupových pravidiel BLMF.  

1.5 Súpisky sú kapitáni povinní odovzdať pred začiatkom nového ročníka, najneskôr však 
7 dní pred 1.kolom. 

1.6 Ak počas sezóny nastúpi za mužstvo nový hráč (t.j. nie je registrovaný v žiadnom 
inom klube), je automaticky dopísaný na súpisku mužstva, za ktoré nastúpil. Tento 
hráč napíše do zápisu o stretnutí svoje identifikačné údaje potrebné na jeho registráciu 
(adresa, ČOP) a potvrdí ich podpisom. V opačnom prípade nebude možné dopísať 
hráča na súpisku mužstva a tak mužstvo stráca prednostné právo na tohto hráča 
v danej sezóne.  

1.7 Počas posledných troch kôl sú zakázané akékoľvek prestupy hráčov. V tomto termíne 
môže schváliť prestup jedine disciplinárna komisia. 

1.8 V prípade rozdielnosti rozpisov jednotlivých líg je po skončení ročníka danej ligy 
zakázaný prestup hráčov do mužstiev ostatných líg ešte hrajúcich daný ročník. 
Výklad: Ak napr. posledné kolo 1. BLMF skončí 5 kôl pred posledným kolom 2.BLMF, 
prestup do druholigových klubov do konca sezóny nebude možný. 

1.9 Počet prestupov konkrétneho hráča počas jedného ligového ročníka je obmedzený tak, 
že nemôže prestúpiť 2-krát do toho istého mužstva. Platí to aj v prípade,  
že by mužstvo v priebehu sezóny zmenilo názov. 
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2. Hosťovanie 

 
2.1 Hosťovanie hráčov z iných mužstiev je povolené len so súhlasom kapitánov 

dotknutých mužstiev (rozumej kapitánov mužstiev, proti ktorým títo hosťujúci hráči 
majú nastúpiť). Hosťujúci hráč sa na súpisku nepíše, rovnako tak aj jeho góly, ŽK, ČK 
sa pripisujú niektorému z registrovaných hráčov mužstva, za ktoré nastúpi. Hosťujúci 
hráč ešte v tom istom kole môže nastúpiť aj za svoje kmeňové mužstvo, resp. môže 
rovnakým spôsobom hosťovať v jednom kole neobmedzene. 

2.2 Kapitán súpera musí svojím podpisom v zápise zo stretnutia potvrdiť svoj súhlas 
s hosťovaním. 

2.3 Porušenie sa trestá zákazom činnosti na 3 ligové zápasy pre hráča a kontumáciou 
v neprospech mužstva, za ktoré nastúpil 

 
3. Odklad zápasov 

 
3.1 Zápas je možné odložiť najprv so súhlasom štatutárov, a až potom so súhlasom oboch 

kapitánov a to najneskôr 5 dní pred pôvodným termínom. Mužstvá sa na termíne 
náhradného zápasu musia so súhlasom štatutárov dohodnúť do dvoch týždňov. 
V takom prípade náklady spojené s prenájmom ihriska a rozhodcu musí uhradiť 
mužstvo, ktoré zápas prekladá (pokiaľ dôjde k vzájomnej dohode oboch mužstiev, 
môžu sa na úhrade podieľať spoločne). Ak sa nedohodnú, potom im náhradný termín 
bude určený a každé mužstvo zvlášť uhradí celé náklady, t.j. spolu dvojnásobok 
nákladov (cieľom tohto opatrenia je, aby obe mužstvá mali motiváciu sa dohodnúť). 

3.2 Zápas v náhradnom termíne podľa predchádzajúceho bodu nie je možné odložiť. 
3.3 Mužstvo, ktoré už jeden zápas odložilo, nemôže požiadať o odloženie ďalšieho, 

pokiaľ neodohrá odložený zápas. 
3.4 Zápasy sa nesmú odkladať najmenej tri kolá pred koncom danej sezóny. 
3.5 Odložené zápasy sa musia odohrať pred začiatkom tretieho kola pred koncom sezóny. 
3.6 Zápasy jednej časti ligy sa musia odohrať najneskôr 5 dní pred začiatkom ďalšej časti. 

Napr. zápasy jesennej časti ligy sa musia odohrať najneskôr 5 dní pred začiatkom 
jarnej časti. 

3.7 Tri kolá pred koncom danej sezóny je možné preložiť termín zápasu len v rámci 
daného kola. 

3.8 Predohrať zápas, ktorý sa má odohrať v termíne počas posledných troch kôl v danej 
sezóne, je možné predohrať pred termínom posledných troch kôl pred koncom danej 
sezóny. 

 
4. Finančné náležitosti 

 
4.1 Štartovné sa platí za mužstvo bez ohľadu na počet hráčov v kádri, ten však musí byť 

min. 8 členný. 
 
5. Kontumácia 

 
5.1 Kontumáciou sa rozumie prehra mužstva, kvôli ktorému sa zápas kontumoval, 

v pomere 0:5. 
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5.2 Ak bol zápas kontumovaný v priebehu zápasu, potom sa anulujú góly dosiahnuté 
mužstvom, kvôli ktorému bol zápas kontumovaný, a góly druhého mužstva zostávajú 
v platnosti s tým, že ak toto mužstvo dosiahlo viac ako 5 gólov, potom je kontumačná 
výhra v pomere počet dosiahnutých gólov k nule. 

5.3 Karty udelené v kontumovanom zápase zostávajú v platnosti. 
 

Sadzobník pokút a pravidlá o pokutách 

Sadzobník pokút 

a) Žltá karta – 3 EUR  
b) Červená karta – 5 EUR 
c) Nikomu vopred neohlásená neúčasť na zápase – 20 EUR. Pozn.: 3 kontumácie = 

disciplinárne zasadanie. Za neúčasť sa považuje aj nedostatočný počet hráčov na 
začatie zápasu, alebo nezáujem dohrať začatý zápas. 

d) Strata lopty. Za lopty zodpovedajú hrajúce mužstvá a nie rozhodcovia. Ak 
rozhodcovia potvrdia, ktoré mužstvo loptu zakoplo a nenašlo, úhradu lopty znáša iba 
identifikované mužstvo. Pokiaľ si mužstvá ani rozhodcovia nepamätajú, kto zakopol 
loptu, sú povinní stratu uhradiť v cene novej lopty obe mužstvá  (blok od poslednej 
kúpy im môže byť predložený k nahliadnutiu). Stratou lopty sa rozumie, ak sa 
nasledujúci zápas začne s menším počtom lôpt, ako sa začal predošlý. Za začiatok 
zápasu sa pre tento účel rozumie aj rozcvičovanie sa mužstiev pred zápasom. Pri 
poslednom zápase sa stratou lopty rozumie menší počet lôpt (prevzatých zástupcom 
ligy) ako sa začal posledný zápas. Za stratu lopty sa nepovažuje, ak bola zakopnutá na 
strechu budovy, resp. na miesto, z ktorého loptu zobrať by predstavovalo nebezpečie 
úrazu – táto skutočnosť musí byť uvedená v zápise zo stretnutia a musia byť o tom 
upovedomené mužstvá nasledujúceho zápasu. 

e) Iné, len na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie. 

Pravidlá o pokutách  

a) Všetky pokuty v zmysle sadzobníku je mužstvo povinné zaplatiť po skončení zápasu 
rozhodcovi. Je však úlohou kapitána, aby pokuta bola zaplatená (v prípade potreby je 
povinný si sám zistiť, koľko a komu má zaplatiť). Ak nie je pokuta zaplatená do 
skončenia hracieho dňa, resp. ak sa mužstvo do skončenia hracieho dňa nedohodne na 
spôsobe platby s Pavlom Fedorčákom, mužstvu budú strhnuté 3 body.  

b) Mužstvo, ktoré má nevyrovnané finančné záväzky voči BLMF, nesmie nastúpiť do 
ďalšieho zápasu. 
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Súťažný poriadok 

Postupy a zostupy 

a) Ak má vyššia liga na začiatku sezóny viac ako 10 mužstiev, potom z nej na konci 
sezóny vypadávajú dve predposledné mužstvá do nižšej ligy a z nižšej ligy postupujú 
prvé dve mužstvá do vyššej ligy. 

b) Ak má vyššia liga na začiatku sezóny 10 alebo menej mužstiev, potom z nej na konci 
sezóny vypadáva posledné mužstvo a z nižšej ligy postupuje do vyššej ligy prvé 
mužstvo. 

c) Ak sa mužstvo pred skončením ligy odhlási, alebo ak je mužstvo z ligy vylúčené, 
považuje sa vždy za jedného zo zostupujúcich. Výsledky takéhoto mužstva sa anulujú. 

d) Vyššia liga sa v prípade potreby doplní mužstvami z nižšej ligy. Prednosť majú vyššie 
postavené mužstvá v konečnej tabuľke nižšej ligy. 

Určovanie poradia mužstiev 

a) Za víťazstvo v jednom súťažnom stretnutí získa mužstvo 3 body, za remízu 1 bod a za 
prehru 0 bodov. Mužstvu môžu byť pridelené aj záporné body v rámci pravidiel 
BLMF, prípadne na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie. 

b) Za každú obdržanú žltú kartu je mužstvu pridelený mínus jeden fair-play bod a za 
každú obdržanú červenú kartu mínus päť fair-play bodov. 

c) Počas ročníka sa priebežné poradie mužstiev určuje nasledovne: 
1. vyšší počet získaných bodov vo všetkých odohraných stretnutiach, vrátane 

záporných bodov 
2. vyšší rozdiel strelených a obdržaných gólov vo všetkých odohraných 

stretnutiach 
3. vyšší počet strelených gólov vo všetkých odohraných stretnutiach 
4. vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých odohraných stretnutiach 
5. vyšší počet získaných fair-play bodov 

d) Po odohranej súťaži sa konečné poradie mužstiev určuje nasledovne: 
1. vyšší počet získaných bodov vo všetkých odohraných stretnutiach, vrátane 

záporných bodov 
2. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí všetkých mužstiev, ktoré majú 

rovnaký počet bodov podľa kroku 1 
3. vyšší rozdiel strelených a obdržaných gólov vo vzájomných stretnutiach 

všetkých mužstiev, ktoré majú rovnaký počet bodov podľa kroku 1 
4. vyšší rozdiel strelených a obdržaných gólov vo všetkých odohraných 

stretnutiach 
5. vyšší počet strelených gólov vo všetkých odohraných stretnutiach 
6. vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých odohraných stretnutiach 
7. vyšší počet získaných fair-play bodov 


