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O pohár predsedu OFZ SL 

 
Športovo-technické ustanovenia:  

 

a) Riadiacim orgánom pohárových stretnutí je športovo-technická komisia OFZ SL (ďalej 

len ŠTK). 

 

b) Všetky náležitosti pohárových stretnutí sa riadia súťažným poriadkom futbalu 

a ostatnými nariadeniami riadiaceho orgánu súťaže. 

 

c) Futbalové kluby sa zaväzujú dodržiavať a rešpektovať stanovy a ďalšie predpisy OFZ 

SL, vrátane Etického kódexu futbalu. 

 

POHÁROVÉ STRETNUTIA 
 

 

 

Kritériá určujúce víťaza z jedného stretnutia alebo dvoch stretnutí hraných systémom 

„doma-vonku“ 

 

Spôsob určenia postupujúceho: 

 

 góly dosiahnuté na ihrisku súpera  

 kopy na bránku zo značky pokutového kopu 

 

 

 

 

 

Góly dosiahnuté na ihrisku súpera  
 

Ak sa súťaž hrá systémom „doma - vonku“, pravidlá súťaže môžu určiť, že ak je celkové skóre 

po druhom stretnutí rovnaké, každý gól dosiahnutý na ihrisku súpera sa počíta dvojnásobne a 

tak sa rozhodne o víťazovi dvojzápasu. 
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Kopy na bránku zo značky pokutového kopu a spôsob ich vykonania 

 
Procedúra: 

 Rozhodca vyžrebuje bránku, na ktorú sa budú kopy vykonávať. 

 Rozhodca vykoná za prítomnosti kapitánov družstiev žrebovanie. Kapitán, ktorý vyhrá 

žreb, sa rozhodne, či jeho družstvo vykoná kop na bránku ako prvé alebo druhé v poradí. 

 

 Rozhodca si vedie poznámky o priebehu akcie kopov zo značky pokutového kopu.  

 Obe družstvá vykonajú po 5 kopov.  

 Kopy vykonávajú družstvá striedavo. 

 Ak pred ukončením celej série 5 kopov obomi družstvami jedno z družstiev dosiahne 

toľko gólov, ako druhé už nemôže dosiahnuť, kopy sa ďalej nevykonávajú. 

 

 Ak obe družstvá po vykonaní  5 kopov dosiahnu rovnaký počet gólov alebo nedosiahnu 

žiadny gól, akcia kopov pokračuje ďalej vždy po jednom kope z každého družstva, až 

kým jedno z družstiev nedosiahne pri rovnakom počte kopov o jeden gól viac.  

 

 Brankár, ktorý sa počas akcie kopov zraní a nie je schopný pokračovať ako brankár, 

môže byť vystriedaný za podmienky, že jeho družstvo predtým nevyužilo maximálny 

počet striedaní daných pravidlami súťaže.  

 

 S výnimkou náhradníka za zraneného brankára iba hráči, ktorí boli na hracej ploche do 

konca stretnutia vrátane nadstavenia alebo predĺženia hracieho času alebo hráči, ktorí ju 

dočasne opustili (napríklad pre zranenie, úpravu výstroja a podobne), sú oprávnení 

zúčastniť sa akcie kopov zo značky pokutového kopu.  

 

 Každé družstvo zodpovedá za to, aby sa kopov zúčastnili len tí hráči, ktorí boli v 

okamihu skončenia stretnutia na hracej ploche. Rovnako ako aj za poradie, v ktorom 

budú hráči kopy na bránku zahrávať. Nevyžaduje sa informovať rozhodcu o poradí ich 

vykonávania. 
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 Každý kop musí vykonať iný hráč až dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci oprávnení 

hráči družstva. Až potom môže kop vykonať hráč, ktorý už raz kop zahrával.  

 

 Oprávnený hráč si môže vymeniť miesto s brankárom kedykoľvek počas vykonávania 

kopov zo značky pokutového kopu.  

 

 Len oprávnení hráči a rozhodcovia majú povolené zostať na hracej ploche počas 

vykonávania kopov zo značky pokutového kopu.  

 

 Všetci hráči s výnimkou hráča vykonávajúceho kop a oboch brankárov, musia byť počas 

vykonávania kopov v stredovom kruhu.  

 

 Brankár ako spoluhráč aktéra kopu musí v tej chvíli zostať na hracej ploche mimo 

pokutového územia, v ktorom sa kopy vykonávajú, a to v mieste, kde čiara pokutového 

územia pretína bránkovú čiaru. 

 

 Ak má jedno družstvo po skončení hry, pred akciou kopov alebo aj počas nej vyšší počet 

hráčov ako družstvo súpera, musí znížiť počet hráčov tak, aby sa vyrovnal počtu hráčov 

súperovho družstva. Rozhodca musí byť informovaný o mene a čísle hráča vylúčeného z 

procedúry kopov na bránku zo značky pokutového kopu.  

 

 Rozhodca sa musí pred začiatkom akcie kopov zo značky pokutového kopu presvedčiť, 

že v stredovom kruhu sa nachádza rovnaký počet hráčov, ktorí budú vykonávať kopy. 
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Procedúra vykonávania kopov na bránku zo značky pokutového kopu 
 

 

 Kopy zo značky pokutového kopu nie sú súčasťou stretnutia.  

 

 Pokutové územie, v ktorom kopy prebiehajú, môže byť zamenené, ak sa jeho bránka 

alebo povrch hracej plochy v ňom stanú nespôsobilé pre ich vykonanie alebo aj z 

bezpečnostného hľadiska. 

 

 Hráč, ktorý už zahral kop zo značky pokutového kopu v prvej sérii, sa môže znova 

zúčastniť kopov, až keď kop zo značky pokutového kopu už vykonali všetci  oprávnení 

hráči družstva vrátane brankára.  

 

 

 

 

 

AR2 spolu s ďalšími realizátormi kopov 

na bránku zo značky pokutového kopu. 

Rozhodca 

Brankár 1 

Brankár 2 
AR1 

Realizátor kopu na bránku 

zo značky pokutového 

kopu. 
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 Každé družstvo zodpovedá za to, aby sa kopov zúčastnili len hráči, ktorí boli v okamihu 

skončenia stretnutia na hracej ploche. Rovnako ako aj za poradie, v ktorom budú hráči 

kopy zo značky pokutového kopu zahrávať.  

 

 Ak sa hráč zraní počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu, nemôže byť už 

vystriedaný iným hráčom. Jedinou výnimkou je brankár družstva.  

 

 Brankár, ktorý nie je schopný pokračovať ako brankár pred alebo počas kopov na bránku, 

a ktorého družstvo predtým nevyužilo maximálny počet striedaní, smie byť nahradený 

oznámeným náhradníkom alebo hráčom vylúčeným z procedúry kopov na bránku pre 

nerovnaký počet hráčov, ale brankár v takomto prípade nie je považovaný za súčasť 

procedúry a nesmie vykonať kop na bránku.  

 

 Ak je počas procedúry kopov zo značky pokutového kopu vylúčený brankár, musí byť 

nahradený hráčom, ktorý bol v okamihu skončenia stretnutia na hracej ploche.  

 

 Hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč môže byť počas procedúry kopov zo značky 

pokutového kopu napomínaný alebo vylúčený.  

 

 Rozhodca nesmie ukončiť procedúru kopov zo značky pokutového kopu, ak počas nej 

klesne počet hráčov v družstve pod sedem. 

 

 Kop na bránku je skončený, ak sa zastaví pohyb lopty (alebo ju brankár pevne drží vo 

svojich rukách), alebo je lopta mimo hracej plochy (úplne za bránkovou čiarou v bránke 

alebo mimo nej), brankár ju vyrazí do hracej plochy alebo ak rozhodca preruší procedúru 

kopov z dôvodu akéhokoľvek priestupku. 

 

 Procedúra kopov na bránku nesmie byť oneskorená kvôli hráčovi, ktorý opustí hraciu 

plochu. Kop hráča sa bude považovať za prepadnutý, nedosiahnutý gól, ak sa hráč 

nevráti na hraciu plochu včas, aby kop na bránku zo značky pokutového kopu vykonal.  

 

 Ak rozhodca nariadi opakovať kop na bránku zo značky pokutového kopu, musí ho 

vykonať ten istý hráč. 

 

  Ďalšie pokyny sú uvedené v Pravidlách futbalu, najmä v Pravidle 10. 


