Každý účastník akce je povinen respektovat a dodržovat tyto, a i případná dodatková pravidla.
Pravidla se můžou během turnaje lehce pozměnit. O případné změně pravidel budete informováni!
(Tým Alfa a OMEGA jsou zde použity jako příklady)
1) Hlavní slovo bude mít vždy rozhodčí. Hráči jsou vždy povinni poslechnout rozhodčího!
2) O tom, kdo začne rozhodne mince
3) Zápas bude trvat 15 minut, pokud bude na konci remíza, budou následovat penalty, přičemž
kopou tři členové týmu. Pokud i penalty dopadnou nerozhodně, nastane tzv. náhlá smrt a
pokračuje se v penaltách – vybere se jakýkoliv hráč z týmu např. ALFA tým zaskóruje a
protihráč týmu OMEGA nedá gól, tak tým ALFA vítězí. Pokud však tým OMEGA vstřelí gól, bude
se pokračovat do té doby, dokud jeden z týmů dá gól a druhý nikoliv.
4) Pokud se přeruší hra kvůli faulu, bude čas pozastaven.
5) Hraje se na vhazování a případně rozehrání na zemi. Hráč nesmí balón hodit sobě ani rozehrát
sám sobě.
6) Ruší se kvůli bezpečí a časovým důvodům přímé kopy. Když tým ALFA fauluje tým OMEGA
blízko brankoviště, pak tým OMEGA bude odehrávat z místa, které určí rozhodčí. Bude to často
u autové čáry. Pokud to bude dál od brány, bude se rozehrávat ve hřišti.
7) Hvizd píšťalky znamená dočasné pozastavení hry a případně již dříve zastavené hry její
pokračovaní
8) Z brány při rozehrávání může brankář tzv. vyjíždět.
9) Hraje se na rohy a auty
10) Při autovém vhazování se nebude zastavovat čas, pokud míč nebude daleko kopnut.
11) Při zastavování času rozhodčí vždy dá zvukový signál píšťalkou
12) Střídání je možné kdykoliv během zápasu. Střídající hráč, který nahrazuje hráče z hrací plochy
může vyběhnout a tím se dostat na hrací plochu, pouze pokud střídající hráč bude již za
autovou čárou hřiště .
13) Konec zápasu bude ukončen 3 hlasitými hvizdy od rozhodčího. Nebo zakřičením slovem „Konec
zápasu“ také pouze od rozhodčího.
14) Zakazuje se nošení šperků a jinak nebezpečných doplňků, které by mohly ohrozit průběh a
zdraví všech účastníků hry. Rozhodčí a případný příslušník má právo osobu vyloučit ze hry!
15) Červenou kartu bude moci rozhodčí udělit, shledá-li nepřiměřený faul, nebo nevhodné
chování. Hráč, který obdrží tuto kartu, je vyloučen ze všech zápasů a jeho týmu bude chybět
po celý zbytek turnaje, avšak v dalším zápasu ho bude moci někdo z týmu nahradit. Červená
karta je ve formě postihu tvrdých opatření pro neukázněné hráče.
16) Žlutou kartu bude moci rozhodčí udělit při tvrdším faulu, nebo u faulu, u kterého shledá, že je
potřeba přísnější potrestání. Je pouze na rozhodčím, kdy kartu danému hráči udělí. Žlutá karta
zde nemá roli, jako v běžném fotbale, že máte žlutou a po 2 žlutých kartách následuje červená.
Žluté karty mohou být přidělovány opakovaně, bez omezení.
Žlutá karta = Penalizace na 90 sekund. Hráč, který žlutou kartu obdržel, se odebere na předem
určené místo, kde bude muset čekat na pokyn vypuštění zpět do hry od pomocníka, který bude
stopovat čas.

