
věkové kategorie pro sezónu U6 U8 U10 poznámky

2017 / 2018 1.1.2011 a mladší 1.1.2009 a mladší 1.1.2007 a mladší

pravidlo

počet hráčů

3 : 3 (max.počet hráčů na tým 

6)

3 : 3 (max.počet hráčů na tým 

6) 4 + 1

střídání

všichni pravidelně po každém 

gólu nebo nejpozději po dvou 

min., hlídá trenér

všichni pravidelně po každém 

gólu nebo nejpozději po dvou 

min., hlídá trenér

střídá trenér

velikost hřiště 23 x 23m, 4 branky 23 x 23m, 4 branky 1/4 hřiště PH

pokud klub nemá, lze 

použít hřiště na házenou 

40 x 20m, vč. branky 3x2 

m

čárkovaný kruh NE NE NE

rozehrávka 3m před zónou pro střelbu ANO ANO

ANO - 3m před 

kruhem může být self 

pass

vysoká hůl NE NE NE

argentinský bekend NE NE NE

klasický úder NE NE NE

puš ANO ANO ANO

příklep NE ANO ANO

zametený úder forhend + bekhend NE NE ANO

forhend nesmí hranou 

hokejky

TR NE NE NE

trestný úder (penalta) NE NE NE

U10 zrušen, zaveden 

nájezd

nájezd NE (volný úder) NE (volný úder)

ANO (10 sec, 5m od 

kruhu)

povinnost střídat všechny 

hráče včetně z lavičky

Pravidla hry a technické parametry pro sezónu 2017 / 2018



rozdíl 3 gólů NE NE ANO - povinné

max. jednoho hráče si 

přidává prohrávající tým

self pass ANO ANO

ANO,rozehra nesmí 

přímo do kruhu

U6 + U8 rozehrávka může 

přímo do kruhu

zóna pro střelbu rovná čára 6m od zadní čáry rovná čára 6m od zadní čáry střelecký kruh

vlastní gól NE NE NE

Ano, pokud se útočící tým 

dotkne míčku v útočném 

kruhu

zahájení hry a po gólu bully ve středu hřiště bully ve středu hřiště rozehra na polovině

hra nohou

může, nikoliv úmyslně nebo 

opakovaně

může, nikoliv úmyslně nebo 

opakovaně dle pravidel ČSPH

holenní chrániče ANO ANO ANO

rozhodčí 1 minimálně starší žák 1 minimálně starší žák

1x dospělý + 1x 

min.starší žák

U6 + U8 doporučujeme 

dospělé rozhodčí


