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- hřiště zhruba odpovídá normám ČFbU /velikost 38x18m/ (1.02) 
- čas hry je hrubý 
- hrací doba bude upřesněna dle počtu týmů, poslední 2 minuty čistý čas (2.01) 
- každé družstvo má právo na jeden time-out za zápas (2.02) 
- brankář je vybaven přilbou a smí chytat rukama v prostoru velkého brankoviště (4.03) 
- brankář nemá hokejku (4.03) 
- střídání probíhá kdykoliv, hokejovým způsobem 
- počet hráčů je 5+1+náhradníci (3.02) 
- základní přestupky 
 - trestané rozehráním (5.04): 
          - opustí-li míč hřiště, rozehrává soupeř 
 - trestané volným úderem (5.07): 
          -  blokování hokejky, hra vysokou holí, hra mezi soupeřovýma nohama,  
  hra v malém brankovišti, úmyslné posunutí soupeřovy brány, hra ve výskoku, 
  výhoz brankáře za středovou čáru, zdržování hry, „malá domů“ 
 - trestané trestným střílením (5.10): 
          - faul v gólové příležitosti, hra bránícího hráče v malém brankovišti 
 - trestané vyloučením na 2 minuty (6.05): 
          -  brutální kopání a blokování hokejky, nebezpečná hra vysokou holí, držení, 
  podražení, bránění brankáři ve výhozu (do vzdálenosti 3 metry), porušení 
  pravidla 3 metrů (nachází-li se při soupeřově rozehrávce blíže než 3 metry od 
  místa rozehrání), hra v sedě nebo leže, hra rukou nebo hlavou, hra s příliš 
  mnoha hráči, úmyslné zdržování, držení, nedovolené bránění,  
  hraje-li hráč bez hokejky. 
          - při vstřelení gólu soupeřem se zbytek trestu ruší 
 - trestané vyloučením na 5 minut (6.07): 
          - násilné nebo nebezpečné údery hokejkou, hákování, hození hokejky, násilné a 
  brutální zákroky 
          - při vstřelení gólu soupeřem se zbytek trestu neruší 
 - trestané osobním trestem na 10 minut, příp. do konce utkání (6.10): 
          - nesportovní chování, sabotování hry, druhý 5-ti minutový přestupek, sprostá 
  mluva, účast v hromadné šarvátce 
-  při rozehrání a volném úderu (5.04, 5.06): 
          - musí být všichni soupeřovi hráči minimálně 3 metry od míče (pravidlo 3m) 
          - nesmí být míč rozehrán tahaně, musí být hrán příklepem 
          -  z obou situací lze vstřelit branku 
-  správně vstřelená branka (7.02) je, pokud: 
          - míč celým objemem přešel zepředu brankovou čáru, platí i vlastní gól 
- nesprávně vstřelená branka (7.03) je, pokud byl míč: 
          - úmyslně kopnut do branky, hozen soupeřovým brankářem 
- úplné znění pravidel naleznete na www.ceskyflorbal.cz 
 
V Malých Svatoňovicích dne 1.10.2015    Aleš Jansa - Plejda 



ÚPRAVY PRAVIDEL FLORBALU  

PRO SKAUTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ ČAPKOVICE OPEN 2015 

KATEGORIE 3+0 
 

Hraje se podle platných pravidel ČFbU, až na tyto výjimky: 

- hřiště má rozměry 20x10 metrů 

- hraje se bez brankáře na malé branky 

- vyznačeno je pouze malé brankoviště 

- počet hráčů je 3 (+ libovolný počet náhradníků) 

- utkání rozhoduje pouze jeden rozhodčí 

- vstup do brankoviště je zakázán všem hráčům 

- v případě vyloučení odchází hráč normálně na trestnou lavici, na hřišti vždy zůstanou 

minimálně 2 hráči (i při více vyloučeních – ta budou na sebe navazovat) 

- trestné střílení se provádí ze středového bodu na prázdnou branku. Pro rozehrání 

trestného střílení platí stejná pravidla jako pro rozehrání volného úderu. 

- správně vstřelená branka je, pokud byl míček tečován jakýmkoliv hráčem na 

polovině družstva, které branku obdrželo a pokud je dosažena jinak regulérním 

způsobem. To znamená, že "gól přes půlku" neplatí! 

 

 

V Malých Svatoňovicích dne 1.10.2015    Aleš Jansa - Plejda 

 


