1. Florbalová liga amatérů (FLA1)
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Systém soutěže: 12 družstev; každé s každým dvoukolově.
Hodnocení výsledků: za vítězství v základní hrací době se družstvu do tabulky přidělují 3 body; za vítězství na nájezdy
2 body; za prohru nebo remízu na nájezdy 1 bod.
Nadstavbová část: osm nejvýše umístěných družstev postupuje do play-off, kde hrají dle nasazení do pavouka.
Čtvrtfinále a semifinále se hrají v sériích na 3 vítězná utkání, finále a zápas o 3. místo jsou jednotlivé zápasy.
Postup: vítěz finále play-off postupuje do superfinále proti vítězi HFL.
Sestup: 12. družstvo po skončení základní části sestupuje přímo do 2. ligy. Družstva na 9.-11. místě se účastní
baráže. Baráže se dále účastní i týmy, které se umístily na 2.-4. místě ve 2. FLA. V baráži hraje každý s každým
jednokolově; nejlepší 3 týmy z baráže postupují do 1. FLA, týmy na 4.-6. místě v baráži sestupují do 2. FLA.
Rozměry hřiště: hraje se na hřišti o rozměrech 40m x 20m.
Odměna rozhodčím: 100,- Kč / utkání ZČ a baráže; 160,- Kč / utkání play-off; 300,- Kč / finále, o 3. místo,
superfinále.
Cestovní náhrady: budou propláceny dle předpisů ČFbU.
Hrací čas:
utkání ZČ a baráže:
2 x 10 minut - hrubý čas, poslední 2 minuty utkání jsou měřeny na čistý čas; 2 minuty přestávka, minimální čas
na jedno utkání je 30 minut. V případě nerozhodného výsledku následují 3 série trestných střílení bez ohledu na
to, zda se rozhodne o vítězi. Hráč, kterému neskončil trest vyloučení s koncem hrací doby, se nesmí trestných střílení
účastnit.
utkání play-off:
2 x 15 minut - hrubý čas, poslední 2 minuty utkání jsou měřeny na čistý čas; 2 minuty přestávka, minimální čas
na jedno utkání je 50 minut. V případě nerozhodného výsledku následuje 5-minutové prodloužení (hrubý čas),
které se hraje ve 4+1 hráčích na každé straně a které končí vstřelením branky. V případě, že v prodloužení branka
nepadne, následují trestná střílení dle pravidel florbalu s těmito změnami:
1) Hráč, kterému neskončil trest vyloučení s koncem prodloužení, se nesmí trestných střílení účastnit.
2) Na extra série trestních střílení může jít jakýkoliv hráč - i opakovaně (vyjma brankáře).
utkání o 3. místo, finále a superfinále:
3 x 15 minut - hrubý čas, poslední 2 minuty utkání jsou měřeny na čistý čas; 2 minuty přestávka, minimální čas
na jedno utkání je 70 minut. V případě nerozhodného výsledku následuje 5-minutové prodloužení (hrubý čas),
které se hraje ve 4+1 hráčích na každé straně a které končí vstřelením branky. V případě, že v prodloužení branka
nepadne, následují trestná střílení dle pravidel florbalu s těmito změnami:
1) Hráč, kterému neskončil trest vyloučení s koncem prodloužení, se nesmí trestných střílení účastnit.
2) Na extra série trestních střílení může jít jakýkoliv hráč - i opakovaně (vyjma brankáře).
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Systém soutěže: 16 družstev; každé s každým dvoukolově.
Hodnocení výsledků: utkání se hrají do rozhodnutí o vítězi; za vítězství v základní hrací době se družstvu do tabulky
přidělují 3 body; za vítězství na nájezdy 2 body; za prohru na nájezdy 1 bod.
Postup: 1. družstvo po skončení základní části postupuje přímo do 1. FLA. 2.-4. družstvo po skončení základní
části se účastní baráže. Baráže se dále účastní i týmy, které se umístily na 9.-11. místě v 1. FLA. V baráži hraje každý s
každým jednokolově; nejlepší 3 týmy z baráže postupují do 1. FLA, týmy na 4.-6. místě v baráži sestupují do 2. FLA.
Sestup: ze soutěže se nesestupuje.
Rozměry hřiště: hraje se na hřišti o rozměrech 40m x 20m.
Odměna rozhodčím: 90,- Kč / utkání ZČ; 100,- Kč / utkání baráže
Cestovní náhrady: budou propláceny dle předpisů ČFbU.
Hrací čas: 2 x 10 minut - hrubý čas, polední 2 minuty utkání jsou měřeny na čistý čas; 2 minuty přestávka,
minimální čas na jedno utkání je 30 minut. V případě nerozhodného výsledku následují 3 série trestných střílení
bez ohledu na to, zda se rozhodne o vítězi. Hráč, kterému neskončil trest vyloučení s koncem hrací doby, se nesmí
trestných střílení účastnit.

