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1 Pravidlo 1- Hrací plocha

1.1 Tvar hrací plochy
Hrací plocha musí být obdélníková.

1.2 Rozměry
 MicroFUTSAL "3x3":

◦ Délka: minimum 26 m, max. 28 m
◦ Šířka: alespoň 14 m, max. 15 m

  MicroFUTSAL "4x4":
◦ Délka: minimum 30 m, max. 34 m
◦ Šířka: minimálně 15 m, maximálně 17 m.

1.3 Dispozice
Hrací plocha je ohraničena čárami. Tyto čáry jsou součástí hrací plochy. Dvě delší čáry se nazývají 

postranní, kratší pak brankové. 
Všechny čáry mají šířku 56 cm. 
Hrací plocha je rozdělena na dvě stejné poloviny půlící čarou.
Uprostřed hřiště je středový bod označený příslušnou značkou o velikosti 10 cm v průměru. Kolem 

tohoto bodu je kruh o poloměru 3 m.
Ve vzdálenosti 9 m od středu branky je umístěn penaltový bod o velikosti 10 cm v průměru.

1.4 Brankoviště
Brankoviště je umístěno před oběma brankami a je tvořeno obdélníkem s rozměrem 1,5 x 3 metru. 

Jednu stranu brankoviště tvoří branková čára, střed branky tvoří i střed této delší strany obdélníka, od 
které jsou jeho vrcholy vzdáleny 1.5 m na každou stranu. V každém z vrcholů jsou vztyčeny kolmice k 
brankové čáře délky 1,5m, které tvoří zbylé dva vrcholy brankoviště.

1.5 Hrací povrch
Hrací povrch musí být rovný, hladký a neporušený. Doporučuje se dřevěný nebo umělý povrch. 
Pro hru je také povolen betonový i asfaltový povrch, přírodní nebo umělá tráva. 

1.6 Zóna pro střídání hráčů
Střídačky jsou umístěny minimálně 1 m od postranní čáry a ve vzdálenosti 3 m od středové čáry.
Zóna pro střídání hráčů je přímo naproti střídačce a je široká 4m

1.7 Branky
Branky jsou umístěny ve středu brankové čáry na každé straně hřiště. Skládají se ze dvou vertikálních 

tyčí spojených dvěma horizontálními tyčemi v horních i dolních rozích vertikálních tyčí.
Vnitřní vzdálenost mezi vertikálními tyčemi je 80 cm a mezi horizontálními 70 cm. Horní hrana dolní 

horizontální tyče je umístěna ve výšce 9 10 cm nad hracím povrchem.
Tloušťka tyče je 4x6, 6x6 nebo 8x8 cm.
Plocha branky je kolmá k hracímu povrchu. Pozice branky je stabilizována zadní částí brankové 

konstrukce, ke které je připevněna pevná síť. Není povoleno pevné uchycení branky k hrací ploše.

Strana 3



2 Pravidlo 2 - Míč

2.1 Kvalita a rozměr míče
Míč:

 musí být kulatý
 je vyrobený z kůže nebo analogického materiálu
 délka obvodu je mezi 58 a 60 cm
 váha je mezi 430 a 460 gramy (ženské a dětské míče váží od 380 do 400 gramů.
 tlak míče je mezi 0,6  0,7 atmosféry (600  700 g/cm2)
 první odskok míče je maximálně 50 cm při volném pádu z výšky 2 m.

2.2 Výměna nekvalitního míče
Pokud míč nesplňuje kvalitativní podmínky v průběhu utkání, je hra přerušena a míč je vyměněn. Hra je

zahájena míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v době přerušení hry.
Pokud míč nesplňující kvalitativní podmínky není ve hře (před úvodním výkopem, trestným kopem, 

autem, během přerušení hry, …) je po jeho výměně pokračováno ve hře stejným způsobem, jakým by hra 
pokračovala bez výměny míče. 

Pokyn k výměně míče může dát pouze rozhodčí.

3 Pravidlo 3 Počet hráčů

3.1 Hráči
 MicroFUTSAL "3x3"

 Každé družstvo uvede do zápisu o utkání maximálně 8 hráčů, z nichž jeden musí být 
kapitánem. Tři hráči zahajují hru, ostatní hráči sedí na střídačce společně s vedením družstva.

 Počet hráčů jednoho týmu účastnícího se na hře nesmí klesnout pod 2.
 MicroFUTSAL "4x4". 

◦ Každé družstvo uvede do zápisu o utkání maximálně 8 hráčů, z nichž jeden musí být 
kapitánem. Čtyři hráči zahajují hru, ostatní hráči sedí na střídačce společně s vedením 
družstva.

◦ Počet hráčů jednoho týmu účastnícího se na hře nesmí klesnout pod 3.

3.2 Práva a povinnosti kapitána
Kapitán má právo a povinnost:
 zastupovat družstvo v době hry a nést zodpovědnost za její chování,
 pokud je to nutné, má jako jediný právo pokládat otázky rozhodčím,
 nosit na paži kapitánskou pásku.

3.3 Střídání
Střídání se provádí v zóně pro střídání hráčů.
Počet střídání není omezen. Hráč, který byl vystřídán, může kdykoli opět vystřídat jiného hráče.
Střídání probíhá dle následujícího schématu:

 Střídaný hráč musí opustit hřiště pouze v zóně pro střídání
 Střídající hráč může vstoupit do hřiště pouze v zóně pro střídání poté, co střídající hráč opustil 

hrací plochu
 Střídání je kontrolováno rozhodčími
 Střídání je dokončeno, když střídající hráč vstoupí na hrací plochu

Pokud je střídán zraněný hráč v přerušené hře, musí opustit hrací plochu do 15 sekund. V tomto 
případě není vyžadováno jeho střídání v zóně pro střídání.

Rozhodčí má právo napomenout případně vyloučit hráče před zahájením hry. V tomto případě může být 
vyloučený hráč nahrazen jiným.

Trenér a funkcionáři nesmějí opustit zónu pro střídání a musí se chovat korektně a zodpovědně.
Po dobu hry může pouze jeden člen družstva stát v zóně pro střídání, ostatní musí sedět na střídačce.

Strana 4



3.4 Přestupky a tresty při střídání
Pokud vstoupí střídající hráč na hrací plochu před tím, než ji střídaný opustí:

 je přerušena hra (pokud není možné uplatnit princip výhody),
 střídající hráč musí opustit hrací plochu,
 střídající hráč dostává žlutou kartu,
 hra je obnovena autovým vhazováním z postranní čáry družstvem, které neporušilo pravidlo o 

střídání v místě, které je nejblíže místu, v němž byl míč v době porušení pravidel.
Pokud při střídání střídající nebo střídaný hráč vstoupí  na hrací plochu mimo zónu pro střídání:

 je přerušena hra (pokud není možné uplatnit princip výhody),
 hráči porušující pravidlo dostávají žlutou kartu,
 hra je obnovena autovým vhazováním z postranní čáry družstvem, které neporušilo pravidlo o 

střídání v místě, které je nejblíže místu, v němž byl míč v době porušení pravidel.

4 Pravidlo 4 - Výstroj hráče

4.1 Bezpečnost
Hráč nesmí nastoupit ve výstroji, která představuje nebezpečí pro něj samého nebo libovolného jiného 

hráče. Stejné ustanovení platí i pro šperky a jiné doplňky, které má hráč na sobě.

4.2 Výstroj hráčů
Povinná výbava hráče:
 jednotný hrací dres, trenýrky a stulpny,
 pokud hráč používá spodní prádlo pod dres nebo trenýrky, musí být stejné barvy,
 sálová obuv (není povolené používat libovolnou obuv se špunty),
 na zadní straně dresu číslo viditelné barvy velikosti 15  20 cm,
 ve vrchní části přední stranu dresu číslo velikosti 10  12 cm.

4.3 Přestupky a tresty při nedodržení výstroje
Za libovolné porušení Pravidla 4 musí hráč na pokyn rozhodčího opustit hrací plochu, aby si upravil 

nebo doplnil výstroj. Hráč se nesmí vrátit do hry bez souhlasu rozhodčího, který musí zkontrolovat 
správnost výstroje. Hráč vracející se do hry po doplnění výstroje může střídat pouze při přerušení hry.

5 Pravidlo 5 - Hrací doba
Hrací doba je 2 x 15 minut čistého času. Přestávka mezi poločasy je 5 minut.
Hrací čas se spouští v okamžiku provedení kopu nebo vhozením míče ze zámezí na hrací plochu.
Hrací čas se zastavuje na zvukový signál rozhodčího nebo pokud míč opustí hrací plochu.

6 Pravidlo 6 - Zahájení a obnovení hry

6.1 Před začátkem utkání
Před zahájením hry proběhne losování, který z týmů bude rozehrávat jako první.
Ve druhém poločase si družstva vymění hrací poloviny. Hru zahajuje  soupeř.
Domácí tým má střídačku na pravé straně, hostující na levé. Střídačky se v průběhu utkání nemění.

6.2 Zahájení hry
Hra je zahájena výkopem ze středového bodu v následujících případech:
 na začátku prvního a druhého poločasu,
 na začátku každého prodloužení,
 po vstřelení branky.
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6.3 Způsob zahájení hry
Před zahájením hry se každý hráč musí postavit na svou polovinu hrací plochy.
Hráči družstva, které neprovádí výkop, musí být vzdáleni minimálně 3 m od místa výkopu až do 

okamžiku provedení výkopu.
Před výkopem je míč umístěn v klidu ve středu hrací plochy.
Rozhodčí dá zvukový signál k zahájení hry.
Míč je uveden do hry kopem v okamžiku, kdy opsal minimálně jeden svůj obvod.
Hráč provádějící výkop se nesmí opětovně dotknout míče, dokud tak neučiní libovolný jiný hráč.
Po vstřelení branky je výkop prováděn družstvem, které branku obdrželo.
V případě, že bylo dosaženo branky přímo z výkopu, je branka uznána za platnou.

6.4 Přestupky a tresty při zahájení hry
Pokud se hráč provádějící výkop dotkne míče podruhé za sebou, vhazují hráči druhého družstva míč z 

postranní čáry nejblíže místu přestupku.
Při jakémkoli jiném přestupku je výkop opakován.

6.5 Míč rozhodčího
Míč rozhodčího je proveden, pokud rozhodčí přerušil hru bez porušení pravidel (např. pro nutné ošetření

hráče). Míč rozhodčího je proveden z místa, kde se nacházel míč v okamžiku předcházejícímu přerušení 
hry.

7 Pravidlo 7 - Míč ve hře a mimo hru
Míč je mimo hru v případě, že:
 celým svým objemem přešel přes brankovou nebo postranní čáru na povrchu hrací plochy nebo ve 

vzduchu,
 hra je zastavena rozhodčím,
 míč se dotknul stropu,
 míč se dotknul jakéhokoli předmětu, který není součástí hry (vhozený předmět, zařízení haly), 

pokud nebyla rozhodčím poskytnuta výhoda,
Míč je ve hře ve všech ostatních případech, a také jestliže:
 se odrazí od libovolné části ohraničující brankovou konstrukci,
 se odrazí od rozhodčího, pokud byl v době dotyku s míčem rozhodčí uvnitř hrací plochy.

Pokud se míč dotknul stropu nebo jiné části zařízení haly, je hra opět zahájena vhazováním z postranní 
čáry z místa nejbližšího místu, kde k přestupku došlo. Míč vhazuje ta strana, která se přestupku 
nedopustila.

8 Pravidlo 8 - Dosažení branky

8.1 Dosažení branky
Branky je dosaženo, pokud míč celým svým objemem přešel brankovou čáru mezi tyčemi a horním a 

dolním břevnem za předpokladu, že družstvo, které vstřelilo gól, přitom neporušilo pravidla hry.
Branka je uznána i v případě, že jí bylo dosaženo střelou nebo dotykem míče libovolným hráčem 

nacházejícím se v brankovišti.
Branka je uznána i v případě, že branková konstrukce byla v době přechodu míče přes brankovou čáru 

posunuta ne víc než je průměr míče.
Branka je uznána, jeli střela na branku provedena před vypršením časového limitu.

8.2 Vítězné družstvo
Vítězem utkání se stává družstvo, které vstřelí svému soupeři více branek. V případě stejného počtu 

vstřelených branek na obou stranách je utkání nerozhodné.
V případě nerozhodného výsledku může řídící orgán soutěže v propozicích rozhodnout o doplňujícím 

způsobu určení vítěze (prodloužení, penalty).
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9 Pravidlo 9 - Porušení pravidel a nedisciplinární chování
Porušení pravidel a nedisciplinární chování se trestá trestným kopem nebo trestným autem.

9.1 Trestný kop
Trestný kop je nařízen proti družstvu, jehož hráč se dopustil libovolného z následujících přestupků:
 udeřil nebo se snažil udeřit soupeře nohou,
 podrazí soupeři nohu,
 použije skluz proti hráči a alespoň jednou nohou se protihráče dotkne,
 skáče na soupeře,
 udeří nebo se snaží udeřit protihráče rukou,
 odtlačí soupeře nedovoleným způsobem,
 drží nebo zadrží soupeře rukou,
 plive na soupeře,
 zahraje míčem rukou nebo míč do ruky chytí, kromě případu, když má ruce připažené podél těla 

nebo míč, který se  dotkl jeho ruky, prokazatelně nemohl vidět,
 skáče na míč oběma nohami a ohrožuje bezpečnost soupeře
 úmyslně bez míče blokuje s fyzickým kontaktem hráče soupeře

Trestný kop se provádí z místa porušení pravidel.
Pokud se hráč proviní proti libovolnému z výše uvedených pravidel uvnitř brankoviště, je nařízen 9m 

trestný kop nezávisle od aktuální pozice míče.
Družstvo je potrestáno 9m trestným kopem za hru ve vlastním brankovišti v případě, že:
 atakuje soupeře, který má pod kontrolou míč, v jeho útočném brankovišti,
 stojí v brankovišti a dotkne se přitom míče, který do brankoviště vystřelil soupeř,
 bránící hráč dostane přihrávku do brankoviště nebo sám s míčem do brankoviště vstoupí a přitom 

blokuje hráči soupeři hrát v brankovišti nebo se soupeř míče v brankovišti dotkne,
 úmyslně posune branku,
 za faul na své obranné polovině, pokud mezi faulovaným hráčem a vlastní brankou již není žádný 

jiný bránící hráč,
 pokud se míč odrazil od brankové konstrukce a bránící hráč neodehraje míč z brankoviště jedním 

odkopem (má více dotyků s míčem v brankovišti)

9.2 Trestný aut
Všechny níže uvedené přestupky se trestají autovým vhazováním z postranní čáry v místě nejbližším 

místu přestupku v případě, že hráč:
 má míč plně pod kontrolou a zdržuje úmyslně hru po dobu více než 5 sekund,
 úmyslně brání pokračování hry zalehnutím nebo blokováním míče vleže,
 při libovolném rozehrání míče se jej dotkne dvakrát po sobě bez kontaktu jiného hráče,
 nesprávně vhodí aut,
 předvádí dle mínění rozhodčího nebezpečnou hru vůči sobě nebo soupeři (bez fyzického kontaktu),
 vhodí míč z autu do soupeřova brankoviště,
 nevhodí míč do hry po dobu více než 5 sekund.

9.3 Disciplinární sankce

9.3.1 Přestupky trestané napomenutím - žlutou kartou

Hráč je potrestán žlutou kartou, jestliže:
 se chová nesportovně,
 vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího (verbální, gestikulační),
 soustavně porušuje pravidla,
 nedodržuje předepsanou vzdálenost při rozehrání míče nebo autovém vhazování,
 vstoupí na hrací plochu bez povolení rozhodčího (po předchozím vykázání) nebo poruší pravidlo 

střídání,
 opustí hrací plochu bez souhlasu rozhodčího (kromě střídání),
 úmyslně zahraje rukou
 úmyslně posune branku,
 simuluje,
 zabrání soupeři vstřelit branku faulem v jasné brankové příležitosti,
 hraje hrubě proti soupeři.
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Trenér nebo představitel týmu může být potrestán žlutou kartou jestliže:
 vstoupí na hrací plochu bez povolení rozhodčího,
 nevhodně vystupuje proti rozhodčím, hráčům a funkcionářům soupeřům nebo divákům,
 vyzývá hráče svého družstva k nesportovnímu chování.

9.3.2 Přestupky trestané vyloučením - červenou kartou

Hráč nebo funkcionář družstva je potrestán červenou kartou, jestliže:
 se chová agresivně,
 plivá na soupeře nebo jiné osoby,
 úmyslně hrubě porušil pravidla hry,
 používá vulgární výrazy a gesta,
 dostane druhou žlutou kartu.

Vyloučený hráč může být nahrazen novým hráčem. Je automaticky vyloučen z probíhajícího utkání a 
diskvalifikován na minimálně jedno následující utkání.

Vyloučený hráč nebo funkcionář musí opustit hrací plochu.
Při udělování disciplinárních trestů musí rozhodčí citlivě uplatňovat pravidlo výhody proti provinivšímu 

se družstvu.

10 Pravidlo 10- Trestný kop

Pokud rozhodčí zjistí přestupek a strana, která se přestupku dopustila, má právo blokovat trestný kop, 
rozhodčí zvedne ruku a drží ji vztyčenou do okamžiku, kdy se přesvědčí, že všichni hráči soupeře jsou ve 
vzdálenosti minimálně 3 m od místa provádění kopu.

Pokud mezi místem přestupky a brankovištěm je vzdálenost menší než 3 m, je obranná zóna postavena 
na hranici brankoviště a míč je posunut zpět na vzdálenost 3 m od brankoviště.

Při provádění trestného kopu musí míč v klidu ležet na hrací ploše. Hráč, který kop provádí, se nesmí 
dotknout míče podruhé za sebou bez toho, aby se míče dotknul libovolný jiný hráč.

Branka dosažená přímou střelou z trestného kopu platí.

10.1 Přestupky a tresty při provádění trestného kopu
Pokud hráč bránícího družstva porušil pravidla:
 trestný kop se neopakuje, pokud z něj bylo dosaženo branky,
 v opačném případě se opakuje.

Pokud se před provedením kopu soupeř přiblížil k míči na vzdálenost menší než 3 m, je trestný kop opakován.
Pokud se hráč  provádějící   trestný  kop dotkne míče podruhé  za sebou,  rozhodčí  hru přeruší  a  míč  vhazuje  od

postranní čáry hráč soupeře.
Pokud se hráč provádějící trestný kop jej neprovede do 5 sekund od pokynu rozhodčího, rozhodčí hru přeruší a míč

vhazuje od postranní čáry hráč soupeře.
Při   provádění   trestného  kopu musí   být   všichni  hráči   soupeře  až   do  okamžiku  provedení   kopu ve   vzdálenosti

minimálně 3 m od míče. Hráč soupeře také nesmí stát mezi hráčem provádějícím trestný kop a míčem.

11 Pravidlo 11- 9 metrový trestný kop
9 metrovým trestným kopem se trestá:
 za porušení pravidla 9 v oblasti vlastního brankoviště,
 pokud   je   faulujícím poslední  hráč   bránícího  družstva  a  mezi  útočícím hráčem a  brankou   již  není   žádný

poslední hráč,
 za dotyk míče bránícím hráčem v brankovišti po libovolné střele

11.1 Pozice míče a hráčů při 9 metrovém kopu
Míč je položen v klidu na značku 9 metrového kopu.
Střílející hráč musí být jednoznačně identifikován.
Hráč musí vystřelit do 5 sekund od zvukového signálu rozhodčího.
Všichni hráči kromě střílejícího musí stát minimálně 3 m od míče a 
Střílející  hráč   střílí   směrem soupeřově  brance.  Pokud míč  po  střele   skončil  mimo hrací  plochu,  vhazují  hráči

soupeře z libovolného místa své brankové čáry.
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Pokud byl odpískán 9 metrový kop v hrací době a ta byla přerušena signálem ukončujícím hrací dobu, je hrací doba
prodlouženo o dobu nutnou na provedení 9 metrového kopu

11.2 Rozstřel z 9 metrového kopu

Pokud to propozice dovolují, určuje rozstřel z 9 metrového kopu vítěze utkání. 

11.2.1 Pravidla pro rozstřel z 9 metrového kopu

Rozhodčí vybere branku, na kterou se bude střílet.
Rozhodčí provede společně s kapitány obou družstev losování. Kapitán družstva, které losování vyhrálo, má právo

volby, budeli střílet jako první nebo druhý.
Rozhodčí si zapíše pořadí střelců.
Střílet mohou pouze hráči, kteří zůstali na hrací ploše v době ukončení zápasu.
Střílející hráči se vzájemně  střídají. Vítězem rozstřelu je družstvo, jehož  hráč v dané sérii dosáhl branky a jeho

soupeř nikoli.

12 Pravidlo 12 - Vhazování z postranní a brankové čáry
Vhazování míče z postranní čáry je jeden ze způsobu uvedení míče do hry. Vhazováním nemůže být dosaženo branky.
Vhazování od postranní čáry je provedeno, pokud míč opustil hrací hrací plochu přes postranní čáru nebo došlo k porušení

pravidla 9 s následným trestným vhazováním.
Hráč vhazující míč od postranní čáry:
 musí být postaven čelně k hrací ploše a stát za postranní čarou,
 nesmí zvedat žádnou nohu a musí stát pevně oběma nohama na ploše,
 musí házet oběma rukama, míč mít za hlavou a vhazovat přes hlavu horním obloukem.

Pokud míč přešel brankovou čáru a nebylo dosaženo branky, pak bránící hráč vhazuje míč z libovolného místa brankové čáry a
útočící z rohu hřiště.

12.1 Přestupky a tresty při vhazování
Vhazování z postranní čáry provádí soupeř, pokud:
 se vhazující hráč dotkne míče podruhé za sebou bez dotyku libovolného jiného hráče,
 vhazování nebylo provedeno v souladu s pravidly,
 nebylo vhazováno z místa, kde míč přešel postranní čáru,
 nebylo provedeno do 5 sekund od zvukového signálu rozhodčího.

13 Pravidlo 13- Práva rozhodčích
Utkání rozhodují dva rozhodčí a časoměřič.

13.1 Práva hlavního rozhodčího
Hlavní rozhodčí má následující práva:

 hlídá dodržování pravidel a propozic,
 kontroluje průběh a čas hry (jesliže dle propozic není přítomen časoměřič) ve vzájemné spolupráci s druhým rozhodčím,
 podle aktuální potřeby zastavuje, přerušuje nebo ukončuje utkání při porušení pravidel hry nebo jiném narušení (například

zranění),
 při porušení pravidel může použít princip poskytnutí výhody,
 přerušuje hru, pokud podle jeho mínění je hráč vážněji poraněn a zajišťuje jeho odchod z hrací plochy,
 povoluje pokračování ve hře, pokud podle jeho názoru není poranění hráče vážné,
 trestá hráče za vážnější přestupek nebo za více přestupků v jeden okamžik,
 uděluje disciplinární sankce hráčům včetně potrestání žlutou a červenou kartou,
 jedná na základě doporučení asistenta v případě incidentů, které sám neregistroval,
 dohlíží, aby do hry nevstupovali jiné osoby, pokud jim k tomu nedá zvláštní povolení,
 kázeňsky trestá další nekorektně se chovající účastníky hry (střídající hráče, funcionáře), které může napomenout nebo 

vyloučit 
 zajišťuje dodržení kvality hracího míče v souladu s pravidlem 2.
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 uděluje disciplinární tresty od okamžiku vstupu na hrací plochu až do okamžiku, kdy on opustí hrací plochu po ukončení 
zápasu.

Rozhodnutí rozhodčího související s průběhem utkání je konečné.
Rozhodčí může změnit své rozhodnutí pouze v případě, že on přijme nesprávnost svého původního rozhodnutí nebo na radu

svého asistenta, ale pouze za podmínky, že do té doby již nezačala hra nebo nebyla ukončena.
V případě  vyloučení  hráče  nebo funcionáře  je rozhodčí  povinen uvést  do protokolu iniciály provinivší  se osoby a důvod

vyloučení.

13.2 Práva asistenta hlavního rozhodčího
Asistent hlavního rozhodčí má následující práva:

 zapisuje do protokolu vstřelení branky a disciplinární tresty,
 obsluhuje časomíru (pokud není přítomen časoměřič)
 upozorňuje na přechod míče přes postranní nebo brankovou čáru.

13.3 Práva časoměřiče
Časoměřič má následující práva:

 obsluhuje časomíru. Čas zapíná v okamžiku provedení kopu nebo po vhození míče na hrací plochu. Pokud po střele byl
čas naplněn, ale bylo přitom dosaženo branky, je branka uznána.

Časomíra se zastavuje po zvukovém signálu rozhodčího nebo pokud se míč dostane mimo rámec ohraničující herní prostor.

13.4 Výstroj rozhodčích
Dres rozhodčích se skládá z košile nebo dresu libovolné barvy, která se liší od barvy dresů obou týmů, dlouhých kalhot, pásku a

ponožek bílé barvy a sálové obuvi.

Vydala: České federace sálového fotbalu - futsal, o.s
Originál vydal: UNION EUROPEA DE FUTSAL (UEFS)
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