
SOUTĚŽE ŠKOLNÍHO SPORTU VE FOTBALE 

FOTBAL V. SLSŠ  
 

Kategorie SŠ - V. – chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 
Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Studenti 1 -  4. ročníku denního studia SŠ, odpovídajícího roku narození 
Obě podmínky musí být splněny současně. 

Družstva Každé družstvo má maximálně 16 hráčů, 2 vedoucí, z nichž 1 musí být v pracovně právním 
vztahu se školou. 

Pravidla Hraje se podle pravidel FAČR; propozic projektu 

Přihlášky Předsedovi OR AŠSK do 20. 9. 2018. V dalších postupových kolech dle propozic. 

 

 

FOTBAL – KVALIFIKACE ISF 
 

Kategorie SŠ - VI. A – chlapci i dívky. 

Termíny Termínový kalendář AŠSK 
Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Studenti 1 -  4. ročníku denního studia SŠ, odpovídajícího roku narození 
Obě podmínky musí být splněny současně. 

Družstva Každé družstvo má maximálně 16 hráčů, 2 vedoucí, z nichž 1 musí být v pracovně právním 
vztahu se školou. 

Pravidla Hraje se podle pravidel FAČR 

Přihlášky Předsedovi OR AŠSK. V dalších postupových kolech dle propozic. 

 

 

HALOVÝ FOTBAL  - ŠKOLNÍ FUTSALOVÁ LIGA  
Soutěž probíhá pod Záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR)  
http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL7/index.php        
http://nv.fotbal.cz/futsal/SkoFL9/index.php 

 

 

Školní futsalová liga pro druhý stupeň základních škol. Hraje se podle pravidel futsalu 
vydaných ČMFS, jež jsou upravena vzhledem k podmínkám této soutěže organizačním 
výborem vždy na příslušný kalendářní rok. ŠkoFL je vyhlášena pro dvě kategorie 6. a 7. třída 
+ 8. a 9. třída, chlapci i dívky mají své soutěže zvlášť! 

Kategorie III., IV. ZŠ chlapci a dívky zvlášť 

Termíny 
Termíny soutěže budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek a po rozlosování na oficiálních 
stránkách soutěže na internetu FAČR   

Účastníci 
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů k utkání; vedoucího družstva, který je v pracovně 
právním vztahu se školou; družstvo má 2 sady dresů s čísly různé barvy, futsalový míč. 

Pravidla 
Pravidla, systém turnaje a veškeré další podrobnosti jsou na internetových stránkách 
soutěže na fotbal.cz  

Přihlášky 
Přihlášky do SFL jsou na internetových stránkách soutěže na fotbal.cz, dále budou na 
všechny ZŠ v ČR rozeslány mailem. 



HALOVÝ FOTBAL  - STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA  
Soutěž probíhá pod Záštitou Fotbalové asociace ČR (FAČR)  
http://nv.fotbal.cz/futsal/sfl/index.php 
 

 Středoškolská futsalová liga pro všechny druhy středních škol. Hraje se podle pravidel 
futsalu vydaných ČMFS, jež jsou upravena vzhledem k podmínkám této soutěže 
organizačním výborem vždy na příslušný kalendářní rok. SFL je vyhlášena zvlášť pro chlapce 
i dívky! 

Kategorie V. SŠ chlapci a dívky zvlášť 

Termíny Termíny soutěže budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek a po rozlosování na oficiálních 
stránkách soutěže na internetu FAČR   

Účastníci Každé družstvo má maximálně 12 hráčů k utkání; vedoucího družstva, který je v pracovně 
právním vztahu se školou; družstvo má 2 sady dresů s čísly různé barvy, futsalový míč. 

Pravidla Pravidla, systém turnaje a veškeré další podrobnosti jsou na internetových stránkách 
soutěže na fotbal.cz  

Přihlášky Přihlášky do SFL jsou na internetových stránkách soutěže na fotbal.cz, dále budou na 
všechny ZŠ v ČR rozeslány mailem. 

 

McDONALD´S CUP (Minikopaná) 
Soutěž s partnerem 
 

 Soutěž pro první stupeň základních škol. Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS 
(jež jsou upravena vzhledem k věkovým kategoriím a podmínkám soutěže a vydávána pro 
potřebu této soutěže organizačním štábem McDonald´s Cupu vždy na příslušný školní rok. 
Kategorie I. se organizuje do úrovně krajských kol. Kategorie II. končí republikovým finále 
AŠSK – Svátkem fotbalu.  

Přihlášky Na vzoru přihlášky (VZOR č. 1) potvrzenou ředitelem školy odešlete v termínu pořadateli 
příslušného postupového kola. 

Pořadatelé Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR), Fotbalová asociace ČR (FAČR) a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR)  

Generální 
partner 

McDonald´s ČR, s. r. o. 

Kategorie A. 1. až 3. třídy ZŠ (ročníky narození  2009-2010-2011-2012) 
B. 4. až 5. třídy ZŠ (ročníky narození 2007-2008-2009) 
Doporučuje se i účast děvčat v družstvech! 
Pozn.: V soutěži nelze, aby startovali mladší žáci za starší. 

Účastníci Ve školních kolech - třídní družstva (možno i více družstev v jedné třídě) 
Od okrskových kol – vítěz školního kola, popř. výběr školy v dané věkové kategorii. 
Družstvo tvoří brankář a 7 hráčů v poli, na soupisku je možno zapsat nejvýše 14 hráčů. 

Termíny Termíny jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - 
Soutěže. Pro pořadatele jsou uvedené termíny závazné.  
(Pozn.: Termíny pro jednotlivé kraje upřesňuje Ústřední řídící štáb McDonald´s Cupu 
nejpozději do konce února příslušného školního roku.) 

Pravidla Hraje se podle pravidel vydaných Ústředním řídícím štábem McDonald´s Cup pro příslušný 
školní rok a podle soutěžního řádu AŠSK ČR. 



MINIFOTBAL IV. - SLZŠ 
Soutěž v kategorii IV. garantuje Fotbalová asociace ČR a je součástí Sportovní ligy základních škol –  
O pohár ministra školství. 

Kategorie IV. ZŠ – chlapci, dívky 

Termíny Termíny postupových kol jsou uvedeny v Termínovém kalendáři. Tyto termíny jsou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách www.assk.cz v sekci - Soutěže. Pro 
pořadatele jsou uvedené termíny závazné. 

Účastníci Družstvo tvoří maximálně 12 hráčů, 2 vedoucí družstva starší 18 let 
z nichž 1 musí být v pracovně právním vztahu se školou. Družstvo musí mít 2 sady dresů 
různé barvy s čísly, míč na rozcvičení. 

Pravidla  
a technická 
ustanovení 

Hraje se podle pravidel minifotbalu vydaných ČMFS a následných upřesnění. 
- počet hráčů 6+1 
- klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí 
- ofsajd neplatí 
- zahrání rukou brankářem mimo pokutové území – penalta 
- střídání hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru 
- při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče 
- při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře 
- kop od branky buď výhozem, nebo výkopem míče ze země; hráči soupeře musí být mimo  
  pokutové území  
- „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ jako ve velkém fotbale 
- velikost míče „5“ 
- míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště 
- vyloučení jako ve velkém fotbale 
- hrací doba: okresní, krajská kola stanoví pořadatel dle počtu účastníků 

Přihlášky Na vzoru č. 1 – přihláška na soutěže a soupiska; vyplnit pouze povolený počet soutěžících 

 

 

 

  


