
Základné pravidlá 

• Hráč môže hrať iba v turfoch, halovej obuvi, poprípade v teniskách (hra v kopačkách nie je 
dovolená). 

• Minimálny počet hráčov je 3 + 1, inak kontumácia 5:0. 
• Hrací čas je 2 x 25 minút, prestávka medzi polčasmi je 5 minút. 
• Štartovné je 200€, na súpisku si môžete dať 10 hráčov (20€ na hráča), každý ďalší hráč + 20€. 

Nahlásenie nového hráča je možné aj pred zápasom s poplatkom 20€. Dopisovanie hráčov 
na súpisku je možné maximálne 6 kôl pred koncom základnej časti ročníka.  

• Počnúc šiestym akumulovaným faulom zaznamenaným ktorýmkoľvek z mužstiev v obidvoch 
polčasoch sa kope voľný priamy kop (hráči súpera nemôžu vytvoriť obranný múr). Po 
skončení prvého polčasu sa akumulované fauly anulujú. Trestný kop sa vždy kope z 9 m bodu 
a musí sa kopať priamo na bránku, nie je možné ho prihrávať. Zapisujú sa len fauly, iné 
priestupky, ktoré môžu byť potrestané kartou, sa nezapisujú medzi akumulované fauly (napr. 
nadávky rozhodcom, nesprávne striedanie, nepriamy kop a podobne). Ak je nariadený 
pokutový kop, faul sa neráta do akumulovaných.  

• Platba rozhodcovi činí 3€/zápas na mužstvo. 
• Poplatok za prestup hráča je 20€ na hráča, prestupové obdobie končí 6 kôl pred koncom 

základnej časti ročníka. Prestupujúci hráč môže odohrať v rámci jedného kola len jeden 
zápas a to za jedno mužstvo.  

• Brankár má na rozohrávku 5 sekúnd (ak je lopta mimo hry), takisto aj hráč zahrávajúci „out“. 
• Hra v oslabení trvá 5 minút z celkového času zápasu a naďalej trvá aj po inkasovaní gólu.  
• Hráči nesmú hrať v podnapitom stave, o tom či hráč nastúpi na zápas je na posúdenie 

rozhodcu. 
 
Tresty za nešportové správanie sú nasledovné:  
 
Žlté karty: 

• Za 3. žltú kartu počas sezóny = 1 zápas STOP 
• Za 6. žltú kartu počas sezóny = 2 zápasy STOP 
• Za 8. žltú kartu počas sezóny = 3 zápasy STOP 
 

Červené karty: 

• (2 žlté karty v zápase) = 1 zápas STOP!!! + 10€ pokuta 
• Červená karta (bez žltej) = výšku trestu a pokuty určí disciplinárna komisia (DK) 
• Po červenej karte návrat ďalšieho hráča po 5. minútach (ak je karta udelená na konci prvého 

polčasu, minutáž sa prenáša aj do druhého polčasu) 
• Fyzické napadnutie rozhodcu = (minimálne 10 zápasov) výšku trestu a pokuty určí DK 
 

Modré karty: 

• "Modré karty" budú hráči dostávať za nadávky rozhodcom, nadávky hráčom súpera. Za 
"modrú kartu" dostane hráč trest 2. minúty a oslabí tak svoje mužstvo na tento čas. Po 
uplynutí času môže hráč opäť nastúpiť do zápasu. 

 

Poznámky:  

• Tresty sa hráčovi v prípade ak nevypršia, prenášajú i do nastávajúceho ročníka MLMF Ilava. 
• Hráč sa voči trestu môže odvolať, komisia znovu zasadne a prerokuje svoje rozhodnutie, 

odvolanie hráča – 30€ 
• Dodatok: Zakázané sú všetky fyzické potýčky hráčov, ktorí sú na súpiske v danej sezóne a to 

v celom areáli ZŠ Medňanská, teda i mimo hracej plochy (počas celého kola, teda i pred 
prvým a posledným zápasom v kole).  


