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20. Přestupky  /  pokutový kop: za tyto střety se soupeřem :kopnutí, nastavení nohy, skočit na něj  

      nebo vrazit i když ho neblokuje, držení, hra nebo strčení rukou   

21.Nepřímý volný kop: nebezpečná hra, vráží nebo kope nedovoleným způsobem, úmyslně  

     blokuje, vráží do brankáře,zdržování hry brankářem 

22. Napomenutí: vstoupí bez dovolení na hřiště, vrátí se po svévolném opuštění hřiště,  

      ustavičně porušuje pravidla, slovně napadá rozhodčího, chová se nesportovně, při  

     nenahlášení výměny hráče. Kop se provede z  místa přestupku 

23. Vyloučení ze hry: hrubé a nesportovní chování, urážlivé výroky, nesportovní chování po předchozím napomenutí 

24. Volné kopy: a) volný přímý kop z něhož lze dosáhnout branky, b) z něhož nelze dosáhnout branky 

25.Pokutové kopy: z pokutové značky,všichni na hřišti, mimo, 4,5 m od pokutového území kde je hráč a brankař,  

     přestupky v pokutovém území-přímý volný kop. Klesne-li počet hráčů pod 4,  kop se neprovádí, po oznámení může  

     kdokoliv zastoupit brankáře, hráč kopající pokutový kop  může  po  kopu kopat  až po dotyku jiného hráče. 

26. Vhazování míče: oběma rukama přes hlavu libovolným směrem z místa, kde přešel pomezní čáru, vhazující hráč má 

    v další hře  k dispozici až třetí dotek,nesprávný hod – hází soupeř, vzdálenost soupeřova hráče není dána, ale nesmí 
bránit házení  

Pravidla Futsalu 
Vzhledem ke skautskému , spíše rekreačnímu než závodnímu pojetí,  může pro nás  futsal představovat  malou kopanou 
v tělocvičně. Podrobná pravidla viz: sportovní.net na internetu. I na internetu v řadě případů je futsal chápán jako malá 
kopaná pod střechou.Přesto uvádíme několik základních údajů z futsalových pravidel: 

1.hřiště má tvar obdélníku.Dél ka: 25 – 42 m, šířka : 15 – 25 m 

2.pokutové území: po obou stranách branky bude směrem do hříště  opsán čtvrtkruh o poloměru 6 m, se středem na  

  vnějším okraji bližší brankové tyče. Tytp dva čtvrtkruhy budou spojeny  3 m dlouhou čarou, rovnoběžnou s brankovou  

  čarou.V případě že šířka hřiště je pouze 15 – 16 m  činí poloměr čtvrtkruhu pouze 4 m 

3.Značka pokutového kopu je 6 m od  středu brankové čáry 

4. Branky  se skládají ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3 m , spojených horizontálním břevnem , jehož 
spodním okraj  je 2 m od země..Hloubka branky je minimálně  80 cm, maximálně  100 cm  

5. Počet hráčů je 5, náhradníků  může být maximálně 7 

6. Doba hry: 2 x 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

KKooppaannáá  mmaalláá  aa  
hhaalloovváá((ffuuttssaall))  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 106 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří – Klaban, Pardubice, E: Jiri.klaban@quick.cz  

   3.  Klíčová slova: malá kopaná, halový fotbal, futsal, pravidla  

   4.  Kód zaměření:9   12.  Kód všestrannosti:1 

  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: hřiště, louka, „plácek“, tělocvična, hala 

   6.  Věk účastníků:nerozhoduje 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: fotbalový míč, hodinky, hřiště s brankami 

   8.  Potřebný čas: 2x20 min 

   9.  Počet účastníků: 2x 3-6 

 10.  Datum vzniku: 29.10.2007 

 11.  Pramen inspirace: internet 
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Kopaná je nejrozšířenější sport na světě, kterou hrají profesionálové i amatéři. Pro amatérský, 
rekreační fotbal  však často není k dispozici  dostatečný  počet hráčů a  velké hektarové 
hříště.Proto zřejmě vznikly verze kopané, které požadavky na velikost hřiště a počet hráčů 
výrazně  snižují  a umožňují tak hru na malé ploše a tím pádem  i v tělocvičně nebo hale.To je 
přesně to, co potřebují i skauti na táborech a jinde , kde se v podstatě uvedená verze malé 
kopané běžně provozuje  
 

 

1. Na internetu vyhledej v Googlu web : sportovní.net. Na něm pak pravidla pro Malou kopanou  

           a futsal. Za jejich prostudování si za každá započítej po 10 S 

2. za každý absolvovaný zápas venku či v tělocvičně si započítej 10 S, korigovaný však  na 
výsledek – viz odstavec 16. 

1. za iniciaci jednotlivého zápasu si započítej 10 S 

2. při  organizaci fotbalového turnaje v Malé kopané nebo Futsalu si za každé účastnící se 
družstvo započítej 30 S  

 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. účast a organizace zápasu nebo turnaje je hodnocena v předchozím bodě 

2. konečný zisk svemů  za zápas se zjistí po vynásobení výsledkovým koeficientem  VK, jehož 
výpočet je popsán v odstavci 16 

 

 16.  Úspěšnost v % 

 Výsledkový koeficient VK  = % úspěšnosti/ 100   a tímto koeficientem  se násobí zisk za příslušný  
zápas (10 S)       

                                                         Počet mužstvem  vstřelených gólů  
        %Úspěšnosti  zápasu  =        --------------------------------------------------  .100                         
                                                               počet všech gólů v zápase          
 
 Příklad:   výsledek zápasu: mužstva A a mužstva B  je 4:3  Pak :  
 %Ú pro mužstvo A =  4 / 7 . 100 = 57, 14 % ( nebo 57,14, či 5714 bodů) a výsledkový koeficient 
VK = 57,14/ 100 = 0,57, takže  zisk svemů za tento zápas činí:  10. 0,57 = 5,7 , což zaokrouhleno 
= 6  S  
%Ú pro mužstvo  B =  3 /  7. 100´= 47,86 % ( nebo 47,86 případně 4786 bodů) a zisk svemů pro 
účastníka mužstva B = 10. 0,48= 5 S 
 
Poznámka: Uvedený postup lze obecně použít ve všech případech zápasů individuálních i 
kolektivních na př. v tenise, ping- pongu, badmintonu, či v házené, volejbalu, nohejbalu, hokeji  
atd.  

 
Pravidla Malé kopané a Futsalu 

 Tato pravidla jsou pro oficiální soutěže rozpracována velice podrobně, což v případě skautského       
  rekreačního sportování není nutné.Protože  skautské sportování se provozuje většinou   
  v improvizovaných podmínkách, improvizuje se i v pravidlech. Nicméně je dobré vědět jak     
  závazná pravidla vypadají a přizpůsobit se jim, jak je to maximálně možné. 
  Dále uvedená pravidla představují pouze  nejnutnější  výtah z pravidel oficiálních a v případě 
potřeby je třeba se obrátit  na “ sportovní.net“  na internetu (Googlu) 
Pravidla malé kopané: 
1.Hrací plocha má tvar obdélníka, kde délka nesmí být větší než 54 m a kratší než 44 m.Šířka  
    nesmí být větší než 30m a kratší než 22 m 
2.Středová čára je vedena prostředkem hřiště kolmo na pomezní čáry. Uprostřed je označen bod  
    pro rozehrání míče, od něhož ve vzdálenosti 4,5 m do hloubi každé poloviny jsou 4m dlouhé  
    čáry nebo je opsán středový kruh. 
3. Brankové území je shodné s pokutovým a jeho rozměr je 6 x 9 m 
4 .Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti  7 m 
5. Výška branky je 2 m , šířka 3m ( shodná s házenou) 
6. Míč je shodný s míčem pro kopanou 
7. Soupiska obsahuje 6 hráčů z nichž jeden je brankář a maximálně 4 náhradníky 
     Minimální počet hráčů je 4 
8. Mužstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů má právo doplnit jejich počet v průběhu  
    utkání kdykoliv v přerušení hry. 
9.Rozhodčí: dbá na dodržování pravidel, rozhoduje ve sporných případech a jeho rozhodnutí   
   jsou konečná, má pravomoc : - přerušit / ukončit utkání  při porušení pravidel nebo za                    
                                                     nepříznivých  povětrnostních podmínek, 
                                                   - napomenout nebo vyloučit hráče        
10. Hraje se na dva poločasy po 20 minutách, přestávka trvá nejvýše 5 min 
11. V utkáních, která rozhodují o postupujícím družstvu, se kopou  pokutové kopy. Každé mužstvo   
      kope 5 pokutových kopů a každý kop kope jiný hráč a vše se  opakuje až do rozhodnutí. 
      Nehrající  hráči se zdržují na druhé polovině hrací plochy. 
12. O pořadí ve skupinách rozhoduje : a) počet bodů, b) brankovýn rozdíl,c) mužstvo,které  
       nastřílelo více branek d) výsledek vzájemného utkání. Nelze-li rozhodnout, rozhodne los. 
      Poznámka JK : bylo by zřejmě možné rozhodovat podle % úspěšnosti 
13. Před zahájením hry  se losuje mincí a) o polovinu hrací plochy, b) o výkop. Mužstvo které  
      vyhrálo si volí polovinu  nebo výkop  
14. Než se výkon provede, musí hráči zůstat 4,5 m od míče.na vlastní polovině 
15. Hráč který provedl výkop smí hrát s míčem podruhé, až když se dotkne míče jiný hráč. 
16.Po dosažení branky zahajuje hru mužstvo, které branku obdrželo   
17.Po poločase se vymění strany a zahajuje mužstvo, které nazahajovalo I.poločas 
18. Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky 
19. V malé kopané postavení mimo hru (ofsajd), neplatí 

 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


