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Hrací čas:  1 x 15 minut 
 
Střídání hráčů:  V průběhu hry hokejovým způsobem, střídající hráč může nastoupit, až jeho 
   spoluhráč opustí plochu v prostoru střídačky. 
 
Autová vhazování: Vhazování, kopnutí, vyvedení 
 
Rohové kopy:  Kopou se dle platných pravidel. 
 
Přímé a nepřímé kopy: Zahrávají se dle platných pravidel. Zeď je 3m od míče.   
 
Pokutové kopy:  Zahrávají se ze vzdálenosti 7m od branky  
 
Brankář:  Brankář chytá ve vymezeném prostoru. 
   Brankář nesmí vyhodit ani vykopnout míč dál než po svou část poloviny hřiště 
   (rozhodující je dopad míče). Pokud se toto pravidlo poruší, míč získává tým  
   soupeře a zahrává nepřímý kop z poloviny hřiště.   
   Brankář smí rozehrát míč na polovinu soupeře (dopad míče) v případě, že si 
   míč v brankovišti položí a vyjede mimo brankoviště, čímž se z něj stává hráč. 
   Nicméně nesmí bez dotyku jiného hráče zvednout míč do rukou, jinak je  
   nařízený nepřímý kop.  
   K rozehrání musí dojít do 5 vteřin. 
 
Karty:   Žluté karty – napomenutí, 2 ŽK v jednom utkání znamenají vyloučení 
   Červené karty – hráč nehraje 1 utkání a tým hraje 2 minuty v oslabení 
 
Kontumace:  Nenastoupí-li mužstvo k utkání z jakéhokoliv důvodu, dojde ke kontumaci 
   v poměru 3 : 0 ve prospěch soupeře. 
 
Rozhodčí:  Na každém hřišti bude jeden delegovaný rozhodčí. 
 
Kritéria pro stanovení 1. Počet bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru) 
pořadí:   2. Vzájemné utkání (při rovnosti bodů dvou týmů) 
   3. Minitabulka v případě rovnosti bodů 3 a více družstev (počet bodů v  
       minitabulce, vzájemný zápas v minitabulce, větší počet vstřelených branek v 
       celé minitabulce, rozdíl branek v celé minitabulce) 
   4. Větší počet vstřelených branek 
   5. Rozdíl branek v celkovém skóre skupiny 
   6. Střelba pokutových kopů (3 pokutové kopy) 
   7. V utkáních o umístění rozhodují v případě nerozhodného stavu tři pokutové     
              kopy, poté to rozhodnutí 

Pravidla – 2008 a mladší 


