
Pravidlo 3 
 

Počet hráčů 
 

V. Provedení střídání: 

1) Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o 
utkání. 
 

2) Hráči obou týmů vstupují na hrací plochu výhradně od pomezní čáry, kterou před 
utkáním zvolí rozhodčí. Každý tým má vymezený svůj prostor určený ke střídání. 
Tento je ohraničen průsečíkem středové a pomezní čáry a zasahuje 6 metrů do hloubi 
vlastní poloviny hrací plochy. V mimořádných případech má rozhodčí právo prostor 
vymezený pro střídání týmů před nebo v průběhu zápasu změnit.  Důvody takového 
rozhodnutí je povinen popsat do Zápisu o utkání. 
 

3) Střídání hráčů je možné uskutečnit i v době, kdy je míč ve hře, ale náhradník smí 
vstoupit na hrací plochu až ve chvíli, kdy ji střídající hráč opustil. 
 

4) Střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu, tímto se z náhradníka stává 
hráč a ze střídajícího hráče náhradník. Počet střídání není omezen. 
 

5) Za hráče, opustivšího hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), nesmí 
nastoupit náhradník až do doby, kdy je míč ze hry. V takovém případě jsou příslušníci 
družstva během hry oprávněni dát rozhodčímu znamení gestem ruky či slovem, aby jej 
upozornili na skutečnost, že z hrací plochy odstoupil jeden z hráčů a že za něj 
v příštím přerušení hry nastoupí náhradník. 
 

6) V případě, že hráč opustí hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), 
v přerušené hře, může za něj náhradník nastoupit až v následujícím přerušení hry. Je-li 
podle názoru rozhodčího hráč vážně zraněn, je pravomocí rozhodčího umožnit jeho 
střídání již v přerušení, během kterého opustí hrací plochu.  
 

7) Při porušení ustanovení odst. 2), 3), 5)  tohoto pravidla rozhodčí hru s ohledem na 
poskytnutí výhody ve hře přeruší. Provinivším se je pro účely tohoto pravidla vždy 
náhradník vstupující na hrací plochu. Provinivšího se hráče rozhodčí napomene a 
nařídí nepřímý volný kop proti provinivšímu se družstvu z místa, kde se nacházel 
v okamžiku přerušení hry míč (s ohledem na ustanovení Pravidla 10). 
 

8) Není-li možné určit hráče, který pravidlo porušil, napomene rozhodčí kapitána 
provinivšího se družstva. 
 

9) Střídání v době, kdy je míč ze hry, není důvodem pro zdržení navázání hry. 
 

Dodatek: Znění odstavců I., II., III., IV, VI. a VII. se nemění. 

 


