Zásobník otázek z pravidel florbalu a legislativy
pro testování rozhodčích a delegátů ČFbU
(verze 2016 - celkem 271 otázek)
V tomto zásobníku jsou tučně uvedeny otázky a zeleně označeny správné
odpovědi. V testu budou na každou otázku čtyři možné odpovědi, ale vždy jen
jedna z nich bude správná.
Krvácející hráč:
A) Se nesmí účastnit utkání, dokud krvácení není pod kontrolou.
B) Se může účastnit utkání bez omezení.
C) Se nesmí účastnit utkání, dokud krvácení není zcela zastaveno.
D) Musí odejít do šaten a nesmí se utkání dále účastnit.
Vysoký nápřah:
A) Je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti.
B) Je dovolen pouze do úrovně pasu.
C) Je dovolen bez omezení.
D) Není dovolen.
Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli:
A) Rozhodčí nechá pokračovat ve hře.
B) Rozhodčí nařídí volný úder z místa, kde hráč přijal přihrávku.
C) Rozhodčí nařídí volný úder z místa, odkud bylo hráči nahráno.
D) Rozhodčí nechá pokračovat ve hře, pokud se nejednalo o úmyslnou
přihrávku.
Hráč je v ponechané výhodě zastaven dalším přestupkem na volný
úder podobného charakteru:
A) Rozhodčí nařídí volný úder za druhý přestupek.
B) Rozhodčí udělí druhému faulujícímu hráči 2 minutový trest za opakované
přestupky.
C) Rozhodčí nechá pokračovat ve hře.
D) Rozhodčí vrátí výhodu na místo původního přestupku.
Družstvo hostí nastoupí zpět na hrací plochu 2 minuty po skončení
přestávky:
A) Rozhodčí družstvu udělí 2 minutový trest za zdržování hry a přestupek
zapíše do ZOU.
B) Rozhodčí družstvo důrazně upozorní.
C) Rozhodčí přestupek zapíše do ZOU.
D) Rozhodčí nepřistoupí k žádným sankcím, jelikož tato situace není v rozporu
s pravidly.
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Do zápisu o utkání rozhodčí uvede mimo jiné:
A) Případná zranění účastníků hry včetně svého a závěr namátkové kontroly
totožnosti vybraných hráčů provedené před začátkem utkání.
B) Přítomnost a počet mediálních pracovníků.
C) Výrobce a typy masek všech brankářů.
D) Zda rozhodčí přicestovali k utkání vozem, vlakem, autobusem, či pěšky.
Rozhodčí do zápisu o utkání poté, co ho podepsali oba kapitáni:
A) Doplní na závěr svoje podpisy a stvrdí tím všechny údaje v něm uvedené.
B) Mohou doplnit libovolné údaje v případě, že bude souhlasit delegát utkání.
C) Mohou doplnit libovolné údaje.
D) Musí doplnit připomínky kapitánů k výkonům obou rozhodčích.
Poté, co si rozhodčí převzal od pořadatele zápis o utkání vyplněný
oběma týmy 30 minut před začátkem utkání:
A) Provede namátkovou kontrolu totožnosti vybraných hráčů obou týmů a
zkontroluje, zda je zápis podepsán příslušným vedoucím týmu/kapitánem,
který zodpovídá za správnost jím uvedených údajů.
B) Až do začátku utkání si ponechá zápis výhradně ve svém držení, aby už
nemohl být měněn či doplňován.
C) Zkontroluje v systému FIS, zda hlavní pořadatel má stejnou oddílovou
příslušnost jako pořádající klub.
D) Zkontroluje, zda zapisovatel a časoměřič jsou starší 18 let.
Rozhodčí potrestá hráče osobním trestem 2+10 minut za nesportovní
chování. Na trestnou lavici usedne potrestaný hráč a druhý hráč, který
odslouží za potrestaného hráče dvouminutový trest. Do ZOU rozhodčí
nechá zapsat:
A) Pouze tresty potrestaného hráče.
B) Osobní trest potrestanému a dvouminutový hráči, který trest odpykává.
C) Tresty pro oba hráče sedící na trestné lavici.
D) Pouze trest pro hráče, který nebyl potrestán, ale odpykává za potrestaného
dvouminutový trest.
Musí být ze všech utkání pořádaných v rámci ČFbU pořízen zápis o
utkání podepsaný rozhodčími utkání?
A) Ano.
B) Ano, ale jen pokud se dané utkání uskuteční v termínu od 1.9. do 31.5.
C) Ne, pokud s tím rozhodčí a oba celky souhlasí.
D) Ne, pokud je zápis pořizován do systému FIS.
Pokud kapitán nemá kapitánskou pásku, je stále kapitánem, protože je
v ZOU označen písmenem „C“:
A) Ano.
B) Ano, ale musí být do zápisu o utkání v části „záznamy rozhodčích“ uvedeno
z jakého důvodu pásku nemá a podepsáno kapitánem druhého týmu.
C) Ne, nemá pásku = není kapitán.
D) Ne, dočasně se zvolí jiná osoba z týmu, nesmí jí však být brankář.
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Jako trenér družstva může být v zápise o utkání uvedena jen osoba,
která na vyžádání prokáže rozhodčímu svou totožnost:
A) Ano.
B) Ano, ale musí se zároveň prokázat svou licenci trenéra.
C) Ne.
D) Ne, vyjma písemného povolení od řídícího orgánu dané soutěže.
Do zápisu o utkání rozhodčí uvede mimo jiné:
A) Přítomnost zdravotníka a rozměry hřiště.
B) Barvu branek a čar na hrací ploše.
C) Velikost (průměr) bodu pro vhazování.
D) Zda je v prostorách haly bufet, nebo nápojový automat.
Poté, co si rozhodčí převzal od pořadatele zápis o utkání vyplněný
oběma týmy 30 minut před začátkem utkání:
A) Zkontroluje vyplněnou hlavičku zápisu, nástup gólmana a počet hráčů na
hostování či startujících ze soupisky jiného družstva příslušného oddílu,
pokud je tato informace v zápisu uvedena.
B) Zkontroluje, zda jsou údaje dobře propsány na všech kopiích a pokud
nejsou, nařídí hlavnímu pořadateli, aby je zvýraznil.
C) Osobně přepočítá počet diváků v hale a napíše výsledek do zápisu.
D) Až do začátku utkání uzamkne zápis v šatně rozhodčích, aby už nemohl být
měněn či doplňován.
Těsně (pět minut) před začátkem utkání dorazí k utkání hráč jednoho z
družstev, který není uveden v již zkontrolovaném zápisu o utkání:
A) Rozhodčí nedovolí dopsat hráče do zápisu o utkání a neumožní mu tak v
utkání startovat.
B) Rozhodčí dovolí dopsat hráče do zápisu o utkání, protože ještě utkání
nezačalo a hráč se proto může utkání účastnit.
C) Rozhodčí dovolí do zápisu dopsat hráče pouze v případě, že s tím souhlasí
soupeř.
D) Rozhodčí dovolí do zápisu dopsat hráče pouze v případě, že s tím souhlasí
delegát utkání.
Dva hráči zapsaní v zápise o utkání nejsou v okamžiku, kdy chce
rozhodčí zahájit utkání, na hrací ploše, protože se opozdili:
A) Rozhodčí hráče nepřipustí ke hře.
B) Rozhodčí hru zahájí, aniž by učinil jakákoliv opatření.
C) Rozhodčí počká se zahájením hry, až se hráči dostaví.
D) Rozhodčí hráče připustí ke hře, ale až od druhé třetiny.
Kapitán družstva je po rozhodčím oprávněn požadovat:
A) Nahlédnutí a opsání si údajů ze zápisu o utkání před utkáním.
B) Poskytnutí fotodokumentace hráčů soupeře.
C) Zaslání statistických záznamů z daného utkání e-mailem.
D) Uvedení námitek do zápisu o utkání po podpisu zápisu o utkání.
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Kapitán družstva je oprávněn:
A) Dotazovat se rozhodčího vhodným způsobem na důvody jeho rozhodnutí.
B) Požadovat po rozhodčím opakování signalizace vybraného přestupku.
C) Požadovat po rozhodčím zaslání hodnotící zprávy delegáta do 5 pracovních
dnů od sehrání utkání.
D) Požadovat po rozhodčím zajištění dostupnosti nealkoholických nápojů v
hale.
Kapitán družstva je po rozhodčím oprávněn požadovat:
A) Přítomnost při kontrole totožnosti hráčů soupeřova družstva.
B) Přítomnost při pohovoru s delegátem utkání.
C) Prokázání, jakým způsobem na utkání rozhodčí přicestovali.
D) Telefonní číslo pro následnou konzultaci nejasných situací z utkání.
Všichni členové družstva uvedení v zápise o utkání musí prokázat na
žádost rozhodčího svoji totožnost:
A) Ano.
B) Ano, ale jen v tom případě, že jsou starší 18 let.
C) Ne, z důvodu ochrany osobních údajů dle výkladu zákona č. 101/2000 Sb.
D) Ne, členové realizačního týmu neplnící funkci trenéra nebo vedoucího
družstva (např. masér) nemusí.
V průběhu utkání lze do zápisu o utkání uvádět další hráče:
A) Ne.
B) Ano, ale jen v tom případě, pokud se prokážou platným občanským
průkazem, pasem, nebo vojenskou knížkou.
C) Ano, ale nejprve se musí provést aktualizace soupisky v systému FIS.
D) Ano, ale jen po dohodě s trenéry obou týmů.
Jaký maximální počet brankářů může být na začátku utkání zapsán
v zápise o utkání:
A) 15.
B) 1.
C) 2.
D) Žádný, jakýkoliv hráč se může převléknout do brankářské výstroje.
Při vyloučení hráče do konce utkání (ČK 1, 2 nebo 3) rozhodčí do
zápisu o utkání v části „tresty“ nechá napsat:
A) Do prvního řádku pětiminutový trest s kódem přestupku a do druhého
řádku druh ČK, tedy kód 612, 614, nebo 616.
B) Do kolonky „trest“ nechá uvést „DKU“ a do popisu nechá zapsat celou
situaci.
C) Do prvního řádku pětiminutový trest s kódem přestupku, do druhého řádku
v kolonce trest „ČK“ a do kódu typ ČK a do třetího řádku do závorky číslo
hráče, který fyzicky trest vykonává.
D) Jen pětiminutový trest a nejpozději druhý pracovní den zašle e-mailem
vyjádření na adresu ligové soutěže.
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Pokud hlavní pořadatel nepředá rozhodčím zápis o utkání 30 minut
před utkáním, rozhodčí:
A) Zjistí od hlavního pořadatele, proč se tak stalo a příčinu uvede
v záznamech rozhodčích na přední straně zápisu o utkání.
B) Pokárá hlavního pořadatele, pokud byl zápis předán alespoň do začátku
utkání.
C) Udělí trest za nesportovní chování družstvu, které se provinilo.
D) Nejpozději druhý pracovní den napíše e-mail se zdůvodněním řídícímu
orgánu soutěže.
Rozhodčí před utkáním:
A) Proškrtne všechny nevyplněné řádky v kolonce „hráči“ v zápise o utkání,
aby nebylo možné následné doplnění.
B) Proškrtne všechny nevyplněné řádky v kolonce „tresty“ v zápise o utkání,
aby nebylo možné následné doplnění.
C) Nechá volné místo v kolonce „hráči“, aby mohli být dopsáni minimálně další
tři hráči a to na každé straně – domácích i hostů.
D) Proškrtne všechny nevyplněné řádky v kolonce „branky a asistence“
v zápise o utkání, aby nebylo možné následné doplnění.
Rozhodčí před začátkem utkání porovná fyzický počet hráčů s počtem,
který je uvedený v zápise o utkání a pokud je počet hráčů uvedených
v zápise o utkání vyšší než skutečný počet hráčů:
A) Vyškrtne hráče, kteří nejsou v okamžiku začátku utkání na hrací ploše.
B) Uvede tuto skutečnost do záznamů pro rozhodčí na první straně zápisu o
utkání.
C) Začne počítat znovu, dokud mu obě cifry nebudou souhlasit.
D) Zahájí utkání.
Rozhodčí před začátkem utkání porovná fyzický počet hráčů s počtem,
který je uvedený v zápise o utkání a pokud je počet hráčů uvedených
v zápise o utkání nižší než skutečný počet hráčů:
A) Nepřipustí ke hře hráče, jejichž jména nejsou uvedena v zápise o utkání.
B) Uvede tuto skutečnost do záznamů pro rozhodčí na první straně zápisu o
utkání.
C) Začne počítat znovu, dokud mu obě cifry nebudou souhlasit.
D) Zahájí utkání.
Musí rozhodčí zkontrolovat, že údaj o počtu diváků se zakládá na
pravdě?
A) Ano.
B) Ne.
C) Ne, pokud je přítomen delegát.
D) Ano, ale jen po podané námitce od hostujícího družstva.
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Správné pořadí podepisování zápisu o utkání po zápase je:
A) Kapitáni, delegát, hlavní pořadatel, rozhodčí.
B) První rozhodčí, kapitáni, hlavní pořadatel, delegát, druhý rozhodčí.
C) Kapitáni, hlavní pořadatel, rozhodčí, delegát.
D) Rozhodčí, kapitáni, delegát, hlavní pořadatel.
Rozhodčí po kompletním podepsání zápisu o utkání domácímu celku
předává:
A) První nebo druhou kopii.
B) Originál.
C) Originál včetně všech kopií.
D) Nepředává nic, družstvo si zápis může stáhnout elektronicky ze systému
FIS.
Kontrolu čísel hráčů, kteří vstřelili branku, nebo na ní nahrávali,
provádí v zápise o utkání:
A) Zapisovatel nebo sám rozhodčí, který nahlašuje střelce a asistenta,
v případě, že tuto kontrolu zapisovatel neprovede.
B) Hlavní pořadatel.
C) Zapisovatel, po ověření delegátem.
D) Nikdo.
Neproměněné trestné střílení se do zápisu o utkání:
A) Zapíše s kódem „X“, bez asistence, v kolonce „gól“ je číslo hráče, který
trestné střílení provedl. Skóre se nemění.
B) Nezapisuje.
C) Zapíše s kódem „N“, asistence se nepíše, v kolonce „gól“ je číslo hráče,
který trestné střílení provedl. Skóre se nemění.
D) Zapíše do příslušných kolonek týmu, proti kterému se trestné střílení
provádělo.
Kolik hráčů, kteří jsou v družstvu na hostování, střídavém hostování či
střídavém startu, smí nastoupit k utkání?
A) Maximálně 5.
B) Maximálně 3 na hostování a 2 na střídavé hostování nebo střídavý start.
C) Maximálně 3.
D) Maximálně 5 na hostování; střídavé hostování a střídavý start není omezen.
Kolik hráčů z jiné soupisky družstva ve stejné věkové kategorii téhož
oddílu smí nastoupit k utkání?
A) 3 hráči, ale minimálně jeden z nich musí být brankář.
B) Není to nijak omezeno.
C) 2 hráči v poli a 2 brankáři.
D) 3 hráči v poli.
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Kolik procent hráčů jednoho družstva musí být v zápise o utkání z dané
soupisky družstva popřípadě z mladší věkové kategorie?
A) Minimálně 50%.
B) Minimálně 50%, ale ženy se nezapočítávají.
C) Minimálně 30%.
D) Minimálně 50%, ale veteráni se nezapočítávají.
Ženy smějí startovat v mužských soutěžích:
A) Ve všech soutěžích své věkové kategorie s výjimkou nejvyšších celostátních
soutěží.
B) Ve všech celostátních i regionálních soutěžích.
C) Pouze v regionálních soutěžích své věkové kategorie.
D) Ve všech celostátních i regionálních soutěžích své věkové kategorie.
Může žena nastoupit v Divizi?
A) Ano.
B) Ne.
C) Ano, na výjimku.
D) Ano, ale pouze v základní části.
Může juniorka nastoupit v regionální soutěži mužů?
A) Ne.
B) Ano.
C) Ano, ale až po dovršení věku 18 let.
D) Ano, do maximálního počtu šesti startů za družstvo v dané sezóně.
Aby hráč mohl nastoupit k utkání, musí mít dle legislativy:
A) Oddílovou příslušnost v daném oddíle (neplatí pro veterány), platnou licenci
a být uveden na soupisce.
B) Oddílovou příslušnost v daném oddíle a uhrazenou licenci.
C) Ověření o registraci a povolení ke startu hráče.
D) Oddílovou příslušnost v daném oddíle.
Kterými doklady může prokázat dospělý hráč svou totožnost?
A) Vojenská knížka, řidičský průkaz, pas a občanský průkaz.
B) Vojenský pas, řidičský průkaz, občanský průkaz a rodný list.
C) Průkaz do knihovny, řidičský průkaz, občanský průkaz a vojenská knížka.
D) Průkaz MHD, řidičský průkaz, vojenský pas a občanský průkaz.
Pokud hráč před utkáním neprokáže svou totožnost:
A) Nebude připuštěn ke hře.
B) Na zodpovědnost rozhodčího může být připuštěn ke hře.
C) Bude připuštěn ke hře, ale pouze v regionálních soutěžích.
D) Bude připuštěn ke hře.
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V ZOU jsou zapsaní 2 hráči z dané soupisky mužského družstva, 2 hráči
ze soupisky B družstva, hráč a brankář z C družstva, 2 junioři a
juniorka:
A) Rozhodčí nepřipustí k utkání juniorku a vyškrtne ji. Následně může zahájit
utkání s uvedenými hráči.
B) Rozhodčí nepřipustí k utkání juniorku a vyškrtne ji. Následně nemůže
zahájit utkání s uvedenými hráči pro porušení soutěžního řádu.
C) Rozhodčí může zahájit utkání, protože není porušen soutěžní řád.
D) Rozhodčí nepřipustí k utkání juniorku a hráče v poli z C družstva jakožto
třetího hráče z jiné soupisky a vyškrtne je. Následně může zahájit utkání s
uvedenými hráči.
Může pořadatel postavit hřiště 38 x 19 metrů ve vyšších celostátních
soutěžích, pokud mu hala umožňuje svými rozměry postavit hřiště 40 x
20 metrů?
A) Ne.
B) Ano.
C) Ano, ale pouze v základní části.
D) Ano, kromě rozhodujících utkání.
Jak dlouhá může být čekací doba z důvodu poruchy na zařízení či
přerušení dodávky proudu ze sítě?
A) 60 minut v součtu.
B) 90 minut v součtu.
C) 40 minut v kuse, ale v součtu 90 minut.
D) 30 minut v kuse, ale v součtu 120 minut.
Komu přísluší rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy?
A) Rozhodčím utkání.
B) Rozhodčím a delegátovi utkání.
C) Delegátovi utkání.
D) Rozhodčím, delegátovi a hlavnímu pořadateli utkání.
Kontrolu totožnosti z rozhodnutí rozhodčího je možné provést:
A) Před utkáním, o přestávce a nejpozději před podpisem ZOU po utkání.
B) Před utkáním, o přestávce a nejpozději před zahájením třetí třetiny utkání.
C) Před utkáním a nejpozději o první přestávce.
D) Před utkáním, o přestávce a po podpisu ZOU po utkání.
Kontrolu totožnosti za účasti rozhodčího na vyžádání kapitána je
možné provést:
A) Před utkáním, o přestávce a nejpozději před zahájením třetí třetiny utkání.
B) Před utkáním, o přestávce a nejpozději před podpisem ZOU po utkání.
C) Před utkáním a nejpozději o první přestávce.
D) Před utkáním, o přestávce a po podpisu ZOU po utkání.
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Námitku proti startu hráče po kontrole totožnosti před utkáním či o
přestávce musí kapitán podat:
A) Okamžitě.
B) Do uplynutí jedné třetiny.
C) Kdykoliv během utkání.
D) Po utkání, ale před podpisem ZOU.
Maximální řádná čekací doba pro obě družstva a rozhodčí je:
A) 20 minut po stanoveném začátku utkání.
B) 10 minut po stanoveném začátku utkání.
C) 30 minut po stanoveném začátku utkání.
D) 40 minut po stanoveném začátku utkání.
Maximální prodloužená čekací doba pro obě družstva a rozhodčí je:
A) 40 minut po stanoveném začátku utkání.
B) 20 minut po stanoveném začátku utkání.
C) 60 minut po stanoveném začátku utkání.
D) 30 minut po stanoveném začátku utkání.
Čekací doba může být čerpána:
A) V opodstatněných a prokázaných případech.
B) Kdykoliv.
C) Kdykoliv v turnajovém systému soutěží.
D) Automaticky po skončení předešlého utkání.
Pokud se družstvo hostí nedostaví k utkání:
A) Rozhodčí uvedou do ZOU všechny informace známé v okamžiku času
začátku utkání.
B) Rozhodčí uvedou do ZOU všechny informace známé v okamžiku času
začátku utkání a jako výsledek uvedou v ZOU 0:5k a vyhlásí kontumaci
utkání.
C) Rozhodčí uvedou do ZOU všechny informace známé v okamžiku času
začátku utkání a jako výsledek uvedou v ZOU 5:0k a vyhlásí kontumaci
utkání.
D) Rozhodčí uvedou do ZOU všechny informace známé v okamžiku času
začátku utkání a doporučí řídícímu orgánu soutěže vyhlásit kontumaci.
Pokud se k utkání nedostaví delegovaní rozhodčí:
A) Družstva jsou povinna utkání sehrát.
B) Družstva počkají na rozhodčí čekací dobu 20 minut a následně jdou domů.
C) Družstva počkají na rozhodčí čekací dobu 40 minut a následně jdou domů.
D) Družstva sehrají utkání jako přátelské.
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Rozhodčí je povinen před utkáním:
A) Provést kontrolu hrací plochy, vybavení hřiště, správnosti vyplnění ZOU,
výstroje hráčů obou družstev a namátkovou kontrolu totožnosti hráčů.
B) Provést kontrolu hrací plochy, správnosti vyplnění ZOU, hokejek hráčů a
namátkovou kontrolu totožnosti hráčů.
C) Provést kontrolu hrací plochy, správnosti vyplnění ZOU a kontrolu
totožnosti všech hráčů.
D) Provést kontrolu hrací plochy, správnosti vyplnění ZOU, dotažení šroubků
na maskách brankářů a namátkovou kontrolu totožnosti hráčů.
Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání:
A) Na úřední zákrok, pro nezpůsobilost hrací plochy, pro úmrtí hráče či
rozhodčího, klesne-li počet hráčů družstva pod hranici stanovenou pravidly
florbalu a pro nenastoupení družstva do II. či III. třetiny.
B) Na zákrok Policie ČR, pro nezpůsobilost hrací plochy, pro úmrtí správce
haly, klesne-li počet hráčů družstva pod hranici stanovenou pravidly
florbalu.
C) Na úřední zákrok, pro nezpůsobilost hrací plochy, pro úmrtí diváka, klesneli počet hráčů družstva pod hranici stanovenou pravidly florbalu a pro
nenastoupení družstva do II. či III. třetiny.
D) Na zákrok Policie ČR, pro nefunkčnost časomíry, pro úmrtí hráče či
rozhodčího, klesne-li počet hráčů družstva pod stanovenou hranici pravidly
florbalu a pro nenastoupení družstva do II. či III. třetiny.
Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:
A) Pro hrubé fyzické napadení účastníka utkání, pro vniknutí diváků na hrací
plochu a pro vážné zranění hráče nebo rozhodčího.
B) Pro napadení účastníka utkání, pro vniknutí diváků do prostoru šaten a
zranění diváka.
C) Na úřední zákrok, pro hrubé fyzické napadení účastníka utkání a pro
vniknutí diváků na hrací plochu.
D) Na zákrok Policie ČR, pro nenastoupení družstva do II. a III. třetiny a pro
vykradení šaten účastníků utkání.
Hráč opustí na pokyn pořadatelů trestnou lavici dříve, než uplyne jeho
trest a jeho družstvo následně vstřelí gól. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a neudělí žádný trest.
B) Branku uzná a udělí hráči dvouminutový trest.
C) Branku uzná a neudělí žádný trest.
D) Branku neuzná a udělí hráči dvouminutový trest.
Míček přejde brankovou čáru během signálu oznamujícího konec
třetiny. Rozhodčí:
A) Branku neuzná.
B) Branku uzná.
C) Branku neuzná a nařídí trestné střílení.
D) Branku uzná po poradě s hlavním pořadatelem.
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Útočník úmyslně kopne míček a díky teči obráncovy hokejky míček
skončí v brance. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a nařídí vhazování.
B) Branku uzná a gól připíše útočícímu hráči.
C) Branku uzná a do ZOU branku zapíše jako vlastní gól.
D) Branku neuzná a nařídí volný úder.
Hráč v poli kopne míč úmyslně do soupeřovy brány. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a nařídí vhazování.
B) Branku uzná.
C) Branku neuzná a nařídí volný úder z velkého brankoviště.
D) Branku neuzná a udělí hráči dvouminutový trest.
Během odloženého vyloučení skóruje družstvo, které se provinilo.
Rozhodčí:
A) Branku neuzná a udělí trest.
B) Branku uzná a udělí trest.
C) Branku neuzná, ale trest neudělí.
D) Branku uzná, ale trest neudělí.
Hráč opustí úmyslně trestnou lavici dříve, než uplyne jeho trest a jeho
družstvo následně vstřelí gól. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a udělí hráči ČK2.
B) Branku uzná a udělí hráči ČK2.
C) Branku neuzná a udělí hráči dvouminutový trest.
D) Branku uzná a udělí hráči dvouminutový trest.
Hráč vstřelí gól, ale při došvihu trefí soupeře holí do hlavy. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a udělí hráči pětiminutový trest.
B) Branku uzná.
C) Branku neuzná a udělí hráči dvouminutový trest.
D) Branku neuzná a nařídí volný úder.
Brankář stojící ve velkém brankovišti kopne míč jinak správným
způsobem do soupeřovy brány. Míč se před tím, než přejde brankovou
čáru, dotkne soupeřovy hole. Rozhodčí:
A) Branku uzná a gól připíše brankáři.
B) Branku neuzná a nařídí vhazování.
C) Branku neuzná a nařídí volný úder z velkého brankoviště.
D) Branku uzná a do ZOU ji zapíše jako vlastní gól.
Hráč vstřelí branku a kapitán druhého týmu si vyžádá kontrolu zahnutí
čepele. Zjistí se, že branky bylo dosaženo holí s příliš zahnutou čepelí.
Rozhodčí:
A) Branku uzná a udělí hráči ČK1.
B) Branku neuzná a udělí hráči ČK1.
C) Branku uzná a udělí hráči ČK2.
D) Branku neuzná a udělí hráči ČK2.
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Hráč vstřelí branku do posunuté brány tak, že míček nepřekročil
zepředu brankovou čáru a před tím nebyl spáchán žádný přestupek.
Rozhodčí:
A) Branku neuzná a nařídí vhazování.
B) Branku neuzná a nařídí volný úder.
C) Branku uzná.
D) Branku neuzná a nařídí trestné střílení.
Útočící hráč úmyslně posune soupeřovu bránu a jeho družstvo
následně vstřelí branku. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a nařídí volný úder.
B) Branku neuzná a nařídí vhazování.
C) Branku uzná.
D) Branku neuzná a udělí hráči dvouminutový trest.
Když špatně očíslovaný hráč vstřelí branku, bude následovat:
A) Vhazování na středovém bodě.
B) Trestné střílení.
C) Volný úder z velkého brankoviště.
D) Vhazování v rohu hřiště.
Když branku vstřelí hráč, který není uveden v zápisu o utkání, bude
následovat:
A) Uznání branky.
B) Vhazování v rohu hřiště.
C) Trestné střílení.
D) Volný úder.
Branka v základní hrací době je považována za uznanou, jestliže byla
vstřelena správným způsobem a potvrzena:
A) Vhazováním na středovém bodě.
B) Zapsáním do zápisu o utkání.
C) Odsouhlasením kapitány družstev.
D) Vhazováním v rohu hřiště.
Komu bude připsána vlastní branka?
A) Hráči, který ji vstřelil a označena v zápise o utkání kódem „V“.
B) Nikomu - nebude uznána.
C) Poslednímu útočícímu hráči, který se dotkl míče.
D) Poslednímu útočícímu hráči, který se dotkl míče a v zápise o utkání
označena kódem „V“.
Hráč bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míč překročil
brankovou zepředu mezi značkami umístění brány a pod pomyslným
břevnem. Rozhodčí:
A) Uzná branku.
B) Nařídí vhazování v rohu hřiště.
C) Nařídí trestné střílení.
D) Nařídí volný úder z velkého brankoviště.
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Míč přešel celým objemem brankovou čáru poté, co ho neúmyslně
usměrnil svým tělem hráč útočícího družstva. Rozhodčí:
A) Uzná branku.
B) Nařídí volný úder z velkého brankoviště.
C) Nařídí trestné střílení.
D) Neuzná branku.
Branka dosažená během trestného střílení po skončení třetiny či utkání
se považuje za uznanou:
A) Když oba rozhodčí ukázali na středový bod a branka byla zaznamenána do
zápisu o utkání.
B) Po potvrzení vhazováním na středovém bodě a zaznamenáním do zápisu o
utkání.
C) Po odsouhlasení kapitány obou družstev.
D) Po potvrzení vhazováním v rohu hřiště a zaznamenáním do zápisu o utkání.
Jsou-li si rozhodčí jisti, že branka, která byla potvrzena vhazováním,
byla uznána neprávem, rozhodčí:
A) Neodvolají branku, ale musí to uvést do zápisu o utkání.
B) Odvolají již uznanou branku a uvedou to do zápisu o utkání.
C) Odvolají branku a neuvedou to zápisu o utkání.
D) Nechají rozhodnutí na kapitánech družstev.
Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí:
A) Okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na
utkání.
B) O nejbližší přestávce opustit střídačku.
C) Strávit celý zbytek utkání v hledišti.
D) Odsloužit pětiminutový trest na trestné lavici a poté odejít do šaten.
Vyloučení do konce utkání 1:
A) Vede k postihu pro zbytek utkání a nemá žádné další následky.
B) Vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání stejné soutěže.
C) Vede k nemožnosti účastnit se nejbližšího následujícího utkání bez ohledu
na soutěž.
D) Vede k nemožnosti účastnit se dalšího utkání stejné soutěže a dále
k potrestání, které určí disciplinární orgán.
Vyloučení do konce utkání 3:
A) Vede k nemožnosti účastnit se dalšího utkání stejné soutěže a dále
k potrestání, které určí disciplinární orgán.
B) Vede k nemožnosti účastnit se následujícího utkání, v jiné soutěži hráč
může startovat.
C) Umožňuje hráči až do rozhodnutí DK nastupovat k utkáním.
D) Vede k nemožnosti účastnit se utkání stejné soutěže do konce sezóny.
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Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu šarvátky:
A) Následuje jeho vyloučení do konce utkání 2.
B) Obdrží dvouminutové vyloučení na trestnou lavici + 10 minut osobní trest.
C) Následuje jeho vyloučení do konce utkání 3.
D) Obdrží pětiminutové vyloučení na trestnou lavici za hrubost.
Proviní-li se člen realizačního týmu
chováním:
A) Následuje vyloučení do konce utkání 2.
B) Následuje vyloučení od konce utkání 1.
C) Následuje vyloučení od konce utkání 3.
D) Bude vykázán do hlediště.

pokračujícím

nesportovním

Proviní-li se hráč opakovaným nebo pokračujícím nesportovním
chováním:
A) Následuje vyloučení do konce utkání 1.
B) Následuje vyloučení do konce utkání 3.
C) Následuje vyloučení do konce utkání 2.
D) Obdrží podruhé dvouminutový trest na trestnou lavici + osobní trest.
Pokud se utkání účastní hráč v poli, který se stejného utkání účastnil
jako brankář:
A) Následuje vyloučení do konce utkání 2.
B) Následuje vhazování v obranném rohu provinivšího se družstva.
C) Bude vykázán do prostoru pro diváky.
D) Následuje vyloučení do konce utkání 1.
Kolik trestů vyloučení do konce utkání může obdržet hráč nebo člen
realizačního týmu?
A) Pouze jeden, s výjimkou vyloučení do konce utkání pro neuvedení v zápise
o utkání.
B) Pouze jeden.
C) Libovolný počet.
D) Nejvýše tři.
Vyloučením do konce utkání 1 bude potrestán hráč:
A) Proviní-li se nebezpečnou fyzickou hrou.
B) Pokud se v souvislosti s kontrolou svojí výstroje snaží tuto výstroj opravit
nebo zaměnit.
C) Vrhne-li se na soupeře, nebo ho jinak násilně napadne.
D) Spáchá-li podruhé v utkání přestupek vedoucí k dvouminutovému vyloučení
na trestnou lavici.
Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu hrubým nesportovním
chováním, bude mu udělen:
A) Trest vyloučení do konce utkání 3.
B) Trest vyloučení do konce utkání 1.
C) Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici + desetiminutový osobní trest.
D) Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici.
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Spáchá-li hráč podruhé v utkání přestupek vedoucí k pětiminutovému
vyloučení na trestnou lavici:
A) Bude mu udělen trest vyloučení do konce utkání 2.
B) Bude mu udělen trest vyloučení do konce utkání 3.
C) Bude mu udělen trest vyloučení do konce utkání 1.
D) Bude mu uděleno pětiminutové vyloučení na trestnou lavici.
Hráč, který je vybrán, aby odsloužil pětiminutový trest vyloučení na
trestnou lavici za hráče nebo člena realizačního týmu, vyloučeného do
konce utkání:
A) Nebude zapsán do zápisu o utkání. Tam bude zapsán pouze potrestaný
hráč nebo člen realizačního týmu.
B) Bude zapsán do zápisu o utkání spolu s potrestaným hráčem nebo členem
realizačního týmu.
C) Poté, co odslouží tresty za hráče nebo člena realizačního týmu vyloučeného
do konce utkání, musí také odejít do šatny.
D) Bude poslán do prostoru pro diváky v přerušení následujícím po uplynutí
všech jemu udělených trestů.
Hraje-li hráč v utkání s holí a čepelí různých značek, bude potrestán:
A) Vyloučením do konce utkání 1.
B) Vyloučením do konce utkání 2.
C) Vyloučením do konce utkání 3.
D) Vyloučením na trestnou lavici na 2+10 minut.
Snaží-li se hráč svoji výstroj v souvislosti s její kontrolou opravit:
A) Následuje vyloučení do konce utkání 2.
B) Následuje vyloučení do konce utkání 3.
C) Následuje vyloučení do konce utkání 1.
D) Rozhodčí opravu povolí a nechá pokračovat ve hře.
Hodí-li hráč svoji hokejku po soupeři a zasáhne-li ho:
A) Obdrží ČK3.
B) Obdrží ČK2.
C) Obdrží ČK1.
D) Bude mu udělen trest 5 minut za hrubost.
Družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti. Následovat
bude:
A) ČK2 za sabotáž hry.
B) ČK1 pro hráče, kterého určí kapitán, za pokračující nesportovní chování.
C) Dvouminutový trest pro družstvo za nesportovní chování.
D) Dvouminutový trest pro družstvo za zdržování hry.
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Hráč ve vzteku úderem o konstrukci branky zlomí svoji hokejku:
A) Obdrží ČK1.
B) Obdrží ČK2.
C) Bude mu udělen osobní trest 2+10 minut.
D) Bude mu udělen trest 5 minut za hrubost.
Hraje-li hráč se zpevněnou holí, bude potrestán
A) ČK2.
B) ČK1.
C) ČK3.
D) Osobním trestem 2+10 minut.
Hráč úmyslně vstoupí během hry na hrací plochu předtím, než jeho
trest uplyne, nebo je zrušen:
A) Obdrží ČK2.
B) Obdrží ČK1.
C) Obdrží dvouminutový trest.
D) Bude vrácen zpět na trestnou lavici a počká, než jeho trest vyprší.
Během souboje u mantinelu hráč domácího družstva kontroluje balón.
Při snaze pokrýt si balón, vykročí jednou nohou ze hřiště za mantinel.
Rozhodčí:
A) Nařídí volný úder pro hostující celek.
B) Nařídí volný úder pro domácí celek.
C) Udělí dvě minuty za technický přestupek domácímu hráči.
D) Nechá hru pokračovat.
Balón poskakuje ve velkém brankovišti. Brankář domácích kopne do
balónu přímo do běhu spoluhráči a ten balón na vlastní polovině hřiště
zpracuje. Co bude následovat?
A) Hra bude pokračovat.
B) Volný úder pro hostující družstvo 3,5m od malého brankoviště.
C) Volný úder pro hostující družstvo na místě přijetí přihrávky.
D) Vhazování na nejbližším bodě pro vhazování.
Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště:
A) Bude nařízen volný úder.
B) Hra bude pokračovat.
C) Bude udělen dvouminutový trest za hru na zemi.
D) Bude udělen dvouminutový trest za hru rukou.
Bránící hráč při snaze získat balón kopne do útočníkovy čepele.
Rozhodčí:
A) Nařídí volný úder.
B) Slovně hráče upozorní a nechá hru pokračovat.
C) Neudělá nic, situace to nevyžaduje.
D) Zapíská trojitý hvizd a zkontroluje, zda se bránící hráč nezranil.
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Zvolte pravdivé tvrzení:
A) Pokud není hra ovlivněna, nemusí být míč při rozehrání volného úderu
v klidu a na přesném místě.
B) Míč musí být v klidu a přesně na místě přestupku.
C) Míč nemusí být v klidu, ale přesně na místě přestupku.
D) Rozehrát volný úder je možné kdekoliv na hrací ploše.
Hráč provádějící volný úder:
A) Se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo
výstroj jiného hráče.
B) Může rozehrát nohou.
C) Musí při rozehrání držet hůl oběma rukama
D) Musí upozornit soupeře, aby dodržel vzdálenost 3 metry od místa
rozehrání.
Vyberte nepravdivé tvrzení:
A) Pokud hráč ve snaze získat balón vloží svou hůl mezi nohy soupeře,
nejedná se o situaci vedoucí k volnému úderu.
B) Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu branku, jedná se o situaci
vedoucí k volnému úderu.
C) Pokud brankář při výhozu zcela opustí brankoviště, jedná se o situaci
vedoucí k volnému úderu.
D) Pokud hráč při došvihu po střele trefí protihráče do obličeje, nejedná se o
situaci vedoucí k rozehrání.
Hráč s balónem se postaví čelem proti mantinelu tak, že soupeř není
schopen získat balón dovoleným způsobem. Rozhodčí:
A) Nejprve hráče slovně upozorní, než nařídí volný úder za zdržování.
B) Vyloučí hráče na dvě minuty za zdržování.
C) Vyloučí hráče za dvě minuty za nesportovní chování.
D) Nařídí volný úder za nesportovní chování.
Kdo určí hráče, který odslouží trest, nemohou-li rozhodčí určit viníka
přestupku?
A) Kapitán potrestaného družstva.
B) Trenér potrestaného družstva.
C) Kapitán soupeře.
D) Delegát utkání.
Je-li kapitán potrestaného týmu vyloučen a rozhodčí nemohou určit
viníka přestupku, kdo vybere hráče, který odslouží trest?
A) Rozhodčí.
B) Trenér potrestaného družstva.
C) Asistent kapitána potrestaného družstva.
D) Kapitán soupeře.
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Je-li kapitán vyloučen:
A) Ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.
B) Zastupuje jej v komunikaci s rozhodčími trenér.
C) Zastupuje jej v komunikaci s rozhodčími brankář.
D) Komunikuje s rozhodčími z trestné lavice.
Je-li uložen trest v souvislosti s hrou a nejednalo-li se o odložené
vyloučení ani o vyloučení ve spojitosti s trestným střílením, pokračuje
hra:
A) Volným úderem družstva, které se neprovinilo.
B) Rozehráním družstva, které se neprovinilo.
C) Vhazováním.
D) Losem.
Je-li uložen trest za přestupek spáchaný bez souvislosti s hrou a
nejednalo-li se o odložené vyloučení, bude hra pokračovat:
A) Vhazováním.
B) Rozehráním družstva, které se neprovinilo.
C) Rozehráním družstva, které se provinilo.
D) Volným úderem družstva, které se neprovinilo.
Je-li vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení,
bude hra pokračovat:
A) Dle příčiny přerušení.
B) Vhazováním.
C) Volným úderem družstva, které se neprovinilo.
D) Rozehráním družstva, které se neprovinilo.
Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby:
A) Pokračují v prodloužení.
B) Se ruší.
C) Se zkracují o polovinu.
D) Znamenají pro vyloučené hráče konec zápasu.
Vyloučený hráč smí opustit trestnou lavici:
A) Během přestávky v normální hrací době.
B) Během time-outu.
C) Během přestávky mezi normální hrací dobou a prodloužením.
D) Během přestávky v normální hrací době i během přestávky mezi normální
hrací dobou a prodloužením.
Brankář, jemuž skončí trest, který sloužil na trestné lavici:
A) Nesmí opustit trestnou lavici dříve, než v následujícím přerušení.
B) Se smí zapojit do hry jako hráč v poli.
C) Se musí ihned zapojit do hry jako hráč v poli.
D) Přejde mimo hrací plochu do prostoru vyhrazeného pro střídání.
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Hráč, jemuž skončí osobní trest:
A) Nemůže okamžitě opustit trestnou lavici.
B) Může okamžitě opustit trestnou lavici.
C) Přejde mimo hrací plochu do prostoru vyhrazeného pro střídání.
D) Odslouží své další tresty.
Může být zraněný potrestaný hráč na trestné lavici nahrazen jiným
hráčem v poli, který není v tu chvíli trestán?
A) Ano.
B) Ne.
C) Ano, pokud mu nebyl zároveň udělen i osobní trest.
D) Ano, ale pouze je-li odvezen záchrannou službou.
Pokud je za předčasné vpuštění trestaného hráče na hřiště zodpovědný
zapisovatelský stolek:
A) Vrátí se hráč na trestnou lavici a žádné další tresty nebudou uděleny.
B) Hráč nastoupí ihned zpět do hry.
C) Hráč bude vyškrtnut ze zápisu.
D) Hráč se vrátí do hry a pořádajícímu oddílu bude následně udělena pokuta.
Je-li brankáři udělen jeden nebo více dvouminutových trestů:
A) Kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby tresty
odsloužil.
B) Rozhodčí rozhodne, zda brankář tresty odslouží.
C) Brankář musí tresty odsloužit sám.
D) Brankář musí být vystřídán.
Je-li brankáři udělen pětiminutový trest:
A) Brankář musí trest odsloužit.
B) Brankář se rozhodne, zda trest odslouží.
C) Kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby trest
odsloužil.
D) Brankář musí být vystřídán.
Je-li brankáři udělen osobní trest:
A) Brankář musí trest odsloužit.
B) Brankář se rozhodne, zda trest odslouží.
C) Kapitán vybere hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby trest
odsloužil.
D) Brankář musí být vystřídán.
Jestliže brankář obdrží trest, který musí sám odsloužit a družstvo
nemá náhradního brankáře:
A) Má družstvo maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli na post
brankáře.
B) Má družstvo maximálně pět minut na vybavení hráče v poli na post
brankáře.
C) Musí být brankář nahrazen hráčem v poli.
D) Je utkání ukončeno.
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Hráč z pole, který nahradil vyloučeného brankáře:
A) Nesmí již v utkání zasáhnout do hry jako hráč v poli.
B) Může po uplynutí trestu vyloučeného brankáře zasáhnout do hry jako hráč
v poli.
C) Musí být po uplynutí trestu vyloučeného brankáře vyškrtnut ze zápisu o
utkání.
D) Může pokračovat ve hře jako hráč v poli, odsouhlasí-li to soupeřův kapitán.
Běží čas vyloučení souběžně s hracím časem?
A) Ano.
B) Ne.
C) Pouze v normální hrací době.
D) Pouze v prodloužení.
Může družstvo postihnuté vyloučením na trestnou lavici nahradit
vyloučeného hráče na hrací ploše během trestu?
A) Nesmí.
B) Může.
C) Může se souhlasem kapitána soupeře.
D) Může, ale pouze v prodloužení.
Kolik trestů vyloučení na trestnou lavici lze zároveň měřit jednomu
hráči?
A) Maximálně jeden.
B) Maximálně dva.
C) Maximálně dva, pokud jeden z nich je osobní trest.
D) Neomezeně.
Kolik trestů vyloučení na trestnou lavici lze zároveň měřit jednomu
družstvu?
A) Maximálně dva.
B) Maximálně jeden.
C) Maximálně dva, pokud jeden z nich je osobní trest.
D) Neomezeně.
V jakém pořadí jsou měřeny tresty?
A) Dle pořadí, v jakém byly uloženy.
B) Dle rozhodnutí rozhodčích.
C) Dle rozhodnutí kapitána potrestaného týmu.
D) Dle rozhodnutí kapitána neprovivšího se týmu.
Kdo rozhoduje o tom, které z nových vyloučení bude měřeno první, jeli již potrestanému týmu uloženo více než jedno vyloučení současně?
A) Kapitán.
B) Rozhodčí.
C) Trenér.
D) Jeden z vyloučených hráčů.
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Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici:
A) Od chvíle, kdy mu byl trest uložen.
B) Od chvíle, kdy začne být jeho trest měřen.
C) Od chvíle, o níž rozhodnou rozhodčí.
D) Od chvíle, kdy skončí všechny tresty jeho týmu.
V jakém pořadí opouštějí trestnou lavici potrestaní hráči?
A) V pořadí, v jakém uplynuly jejich tresty.
B) V pořadí, které určí rozhodčí.
C) V pořadí, v jakém jim byly uloženy jejich tresty.
D) V pořadí dle rozhodnutí stolku zapisovatelů.
Má družstvo mající více jak dva vyloučené hráče na trestné lavici právo
hrát stále se čtyřmi hráči na hrací ploše?
A) Ano.
B) Ne.
C) Ano, pokud žádné z vyloučení nebylo do konce utkání.
D) Ne, pakliže rozhodčí nerozhodnou jinak.
Jaké bude pořadí trestů, spáchá-li již vyloučený hráč další přestupek
vedoucí k vyloučení (v případě, že ani jedno z uvedených vyloučení
není osobní trest)?
A) Tresty budou následovat po sobě.
B) O pořadí trestů rozhodne rozhodčí.
C) Tresty budou měřeny najednou.
D) O pořadí trestů rozhodne kapitán soupeře.
Hráči potrestanému dvouminutovým trestem vyloučení na trestnou
lavici již začal běžet jeho trest a je znovu potrestán. Jaký to bude mít
vliv na měření jeho prvního trestu?
A) Měření prvního trestu nebude ovlivněno a bude pokračovat.
B) Měření prvního trestu bude pozastaveno do skončení druhého trestu.
C) Měření prvního trestu poběží souběžně s měřením druhého testu.
D) Měření prvního trestu bude ukončeno.
Kolik trestů lze maximálně udělit jednomu hráči?
A) Neomezené množství.
B) Dva.
C) Tři.
D) Tři, pokud je jedním z nich osobní trest.
Je-li hráč potrestán osobním trestem, kdy se tento trest začne měřit?
A) Poté, co uplynou nebo jsou zrušena všechna jeho vyloučení na trestnou
lavici.
B) Na pokyn rozhodčího.
C) Kdykoliv.
D) Vždy ihned po udělení trestu.
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Hráč sloužící osobní trest je vyloučen na trestnou lavici. Kdo vybere
hráče v poli, který není v danou chvíli trestán, aby usedl na trestnou
lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry, jakmile skončí vyloučení
na trestnou lavici?
A) Kapitán.
B) Vedoucí družstva.
C) Rozhodčí.
D) Vyloučený hráč.
Padne-li branka během dvouminutového trestu:
A) Trest se ruší, pokud branku vstřelilo družstvo, které nebylo trestáno.
B) Trest se ruší, pokud branku vstřelilo družstvo, které nebylo trestáno, nebo
pokud týmy hrály ve stejném počtu hráčů na hřišti.
C) Trest pokračuje, i pokud branku vstřelilo družstvo, které nebylo trestáno a
trestané družstvo nadále hraje s méně hráči v poli.
D) Trest pro hráče pokračuje, ale trestané družstvo bude hrát v plném počtu
hráčů.
Během odloženého vyloučení je neproviněným družstvem vstřelena
branka:
A) Odložené vyloučení se ruší a všechny udělené probíhající tresty budou
pokračovat.
B) Odložené vyloučení je uděleno a je zrušen trest, ze kterého zbývá nejkratší
čas.
C) Trest se neruší v případě, že byl neproviněnému mužstvu v té chvíli měřen
právě jeden trest.
D) Odložené vyloučení je uděleno a zrušen je předchozí udělený dvouminutový
trest.
Je-li družstvu měřeno více trestů a obdrží-li branku:
A) Ruší se dvouminutové tresty ve stejném pořadí, v jakém byly uděleny.
B) Ruší se všechny tresty v pořadí, v jakém byly uděleny.
C) Ruší se tresty podle toho, ze kterého zbývá nejkratší čas.
D) Ruší se nejprve dvouminutové tresty a následně pětiminutové tresty.
Jaké tresty mohou být odloženy a kolik jich může být odloženo?
A) Všechny druhy vyloučení mohou být odloženy. Odložen však může být
pouze jeden trest s výjimkou probíhající brankové situace, kdy můžou být
odloženy tresty dva.
B) Odloženy mohou být pouze dvouminutový, pětiminutový a osobní trest.
Odložen však může být pouze jeden trest s výjimkou probíhající brankové
situace, kdy můžou být odloženy tresty dva.
C) Všechny druhy vyloučení mohou být odloženy. Odložen může být libovolný
počet trestů.
D) Dvouminutové, pětiminutové a osobní tresty mohou být odloženy
v libovolném počtu. Trest vyloučení do konce utkání může být odložen
pouze jeden.
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Je-li v odloženém vyloučení a v probíhající brankové situaci spáchán
další přestupek vedoucí k vyloučení:
A) Je druhý trest odložen pouze do skončení brankové situace a následně je
hra přerušena.
B) Je druhý trest odložen a hra pokračuje až do nejbližšího přerušení.
C) Je hra okamžitě přerušena, protože odložen smí být pouze jeden trest.
D) Je hra přerušena pouze v případě, že druhý přestupek bude potrestán
větším než dvouminutovým trestem.
Odložené vyloučení znamená:
A) Možnost pro družstvo, které se neprovinilo přestupkem vedoucím
k vyloučení, pokračovat ve hře a využít odložené vyloučení ke
konstruktivnímu útoku.
B) Možnost pro družstvo, které se neprovinilo přestupkem vedoucím
k vyloučení, pokračovat ve hře za předpokladu, že nahradí brankáře
hráčem v poli.
C) Možnost pro družstvo, které se neprovinilo přestupkem vedoucím
k vyloučení, oddalovat přerušení hry, jak nejdéle to jde.
D) Možnost pokračovat ve hře až do nejbližšího přerušení.
Je-li hra přerušena a je-li uloženo odložené vyloučení:
A) Bude hra pokračovat dle důvodu přerušení.
B) Bude hra pokračovat dle přestupku vedoucího k vyloučení.
C) Bude hra vždy pokračovat vhazováním.
D) Družstvo, které není trestáno, bude rozehrávat volný úder z místa, kde
došlo k přerušení hry.
Vstřelí-li družstvo, které se neprovinilo, během odloženého vyloučení
vlastní branku:
A) Bude branka uznána a odložené vyloučení uděleno.
B) Bude branka uznána a odložené vyloučení nebude uděleno.
C) Nebude branka uznána a odložené vyloučení nebude uděleno.
D) Nebude branka uznána a odložené vyloučení bude uděleno.
Pokud družstvo, které se neprovinilo, nevyužívá odložené vyloučení ke
konstruktivnímu útoku a snaží se pouze získat čas:
A) Bude odložené vyloučení po upozornění rozhodčího ukončeno, odložené
vyloučení uděleno a hra bude pokračovat vhazováním.
B) Bude odložené vyloučení po upozornění rozhodčích ukončeno, odložené
vyloučení uděleno a hra bude pokračovat volným úderem družstva, které
bylo potrestáno vyloučením.
C) Pokračuje hra až do nejbližšího přerušení ve hře.
D) Bude odložené vyloučení po upozornění rozhodčích ukončeno a odložené
vyloučení nebude uděleno.
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Je-li trestné střílení proměněno:
A) Vyloučení za přestupek, za který bylo trestné střílení nařízeno, nebude
uděleno, pokud se nejednalo o pětiminutové vyloučení.
B) Zruší se případné měřené vyloučení týmu, který obdržel gól z trestného
střílení.
C) Vyloučení za přestupek, za který bylo trestné střílení nařízeno, nebude
uděleno.
D) Hrají obě družstva nadále v plném počtu hráčů na hřišti.
Vyloučený hráč se nesmí účastnit trestných střílení po prodloužení,
pokud byl během utkání potrestán:
A) Vyloučením do konce utkání.
B) Vyloučením na trestnou lavici, které ještě nevypršelo.
C) Pětiminutovým vyloučením.
D) Desetiminutovým osobním trestem.
Je-li udělen nominovanému hráči na trestná střílení během trestných
střílení jakýkoliv trest:
A) Kapitán družstva určí jiného dosud nenominovaného hráče v poli, který
nahradí potrestaného hráče při provádění trestných střílení.
B) Potrestaný hráč se i nadále může trestných střílení účastnit.
C) Družstvo učiní o jedno trestné střílení méně.
D) Jeden z nominovaných hráčů provede trestné střílení dvakrát.
Družstvo, které nemůže nominovat pět hráčů na provedení trestných
střílení:
A) Provede pouze tolik trestných střílení, kolik nominovalo hráčů.
B) Provede pouze tři trestná střílení.
C) Vybere hráče, který provede více trestných střílení tak, aby bylo dosaženo
počtu pět.
D) Nominuje k provedení trestných střílení i brankáře.
Bránu, která bude použita k provedení trestných střílení, určí:
A) Rozhodčí.
B) Kapitán družstva, který vyhrál los.
C) Realizační tým družstva, které prohrálo los.
D) Brankáři obou týmů po vzájemné dohodě. Pokud se nedohodnou, určí
bránu kapitán týmu, který vyhrál los.
Družstvu, které zvítězilo v utkání po trestných stříleních, se ke
konečnému výsledku přičte:
A) Jedna branka.
B) Tolik branek, kolik vítězné družstvo vstřelilo během trestných střílení.
C) Tolik branek, jaký byl rozdíl vstřelených branek během trestných střílení.
D) Tři branky.
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Nominovaní hráči provádějí trestná střílení v první sérii v pořadí:
A) V jakém jej nahlásí kapitáni družstev nebo členové realizačního týmu.
B) V jakém ho určí rozhodčí.
C) V jakém ho určí brankáři družstev.
D) V jakém ho určí kapitán, který vyhrál los.
Za provádění trestných střílení v pořadí nahlášeném kapitány nebo
členy realizačního tým zodpovídají:
A) Rozhodčí.
B) Členové realizačního týmu.
C) Kapitáni.
D) Pořadatelé.
Trestná střílení v první sérii provádí (dle pravidel florbalu):
A) Pět hráčů v poli.
B) Čtyři hráči v poli a brankář.
C) Tři hráči v poli.
D) Čtyři hráči v poli.
V případě extra sérií trestných střílení stejný hráč:
A) Může provést třetí trestné střílení, až pokud všichni nominování hráči jeho
družstva provedli alespoň dvě trestná střílení.
B) Může provádět trestná střílení bez ohledu na ostatní nominované hráče.
C) Může provést třetí trestné střílení, až pokud všichni nominovaní hráči obou
družstev provedli alespoň dvě trestná střílení.
D) Nemůže provádět další trestná střílení a musí být nominováni jiní hráči.
Pokud je hra přerušena, pokračuje se vždy:
A) Podle příčiny přerušení.
B) Vhazováním.
C) Rozehráním.
D) Volným úderem.
Všemi standardními situacemi ve florbale jsou:
A) Vhazování, volný úder, rozehrání a trestné střílení.
B) Vhazování, volný úder a rozehrání.
C) Volný úder a vhazování.
D) Volný úder a rozehrání.
Bezdůvodné zdržování standardní situace:
A) Je na posouzení rozhodčích.
B) Je vymezeno taxativně v pravidlech florbalu.
C) Není v pravidlech florbalu vůbec zmiňováno.
D) Je situace, pokud družstvo do tří vteřin nepokračuje ve hře.
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Vhazování se provádí:
A) Na nejbližším bodě pro vhazování, dle polohy míče při přerušení.
B) Na nejvzdálenějším bodě pro vhazování, dle polohy míče při přerušení.
C) Na útočné polovině družstva, pokud druhé družstvo bylo potrestáno
vyloučením.
D) Vždy na středovém bodě.
Pokud je hra přerušena, pokračuje se vhazováním:
A) Pokud nelze žádnému družstvu udělit rozehrání, volný úder nebo trestné
střílení.
B) Ve všech případech.
C) Pouze pokud byl vstřelen regulérní gól.
D) Pouze pokud byl udělen trest bez souvislosti se hrou.
Při provádění vhazování musí ostatní hráči (mimo hráčů provádějící
vhazování) být ve vzdálenosti:
A) Minimálně 3m od míče včetně hokejky.
B) Minimálně 3m od míče, hokejka může být blíže.
C) Maximálně 5m od míče včetně hokejky.
D) Minimálně 2m od míče včetně hokejky.
Rozhodčí okamžitě přeruší hru vždy, pokud:
A) Je podezření, že došlo k vážnému zranění hráče.
B) Ke zranění hráče došlo na útočné polovině.
C) Zraněný hráč neovlivňuje hru.
D) Je posunutá branka.
Je-li míč poškozen:
A) Rozhodčí musí hráčům dát přiměřenou dobu ke hře i s poškozeným míčem,
následně hru přeruší a následuje vhazování.
B) Rozhodčí hru okamžitě přeruší a následuje vhazování.
C) Není třeba hru vůbec přerušovat, jelikož lze hrát s poškozeným míčem.
D) Bude nařízeno vhazování, ale pouze v případě, že je míč úplně zničen.
Během trestného střílení může být na hřišti:
A) Brankář jednoho družstva a hráč druhého družstva, provádějící trestné
střílení.
B) Brankáři obou družstev a hráč provádějící trestné střílení.
C) Tolik hráčů, kolik povolují pravidla florbalu při zahájení hry.
D) Brankář jednoho družstva, hráč provádějící trestné střílení a hráč, který
bude trestné střílení provádět jako následující.
Při zahájení trestného střílení musí být brankář:
A) Na brankové čáře.
B) 1,5m před brankovou čárou.
C) 0,5m před brankovou čárou.
D) V malém brankovišti.
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Během provádění trestného střílení se proviní další hráč potrestaného
družstva. Následovat bude nové trestné střílení a:
A) Přestupek hráče bude pokládán za sabotáž hry.
B) Hráči bude uložen osobní trest.
C) Hráči bude uloženo vyloučení do konce utkání 1.
D) Hráči bude uloženo vyloučení do konce utkání 3.
Při trestném střílení míč zasáhne konstrukci brány, poté zasáhne
brankáře a přejde zepředu brankovou čáru. Branka:
A) Bude uznána.
B) Nebude uznána, jelikož se míček již dotknul brankáře, tudíž trestné střílení
bylo ukončeno.
C) Bude uznána pouze v případě, že se hráč poté znovu dotkne míčku.
D) Nebude uznána, protože míček se během trestného střílení nesmí zastavit
ani vrátit zpět.
Při trestném střílení je míč tažen zpět. Následuje:
A) Přerušení trestného střílení a nařízení úplně nového, ale pouze pokud
k tomu došlo na samém začátku trestného střílení.
B) Pokračování v trestném střílení, protože tažení míče zpět není v rozporu
pravidly florbalu.
C) Přerušení trestného střílení a nařízení úplně nového.
D) Vždy přerušení trestného střílení a nařízení vhazování.
Do zápisu o utkání se zapisuje dvouminutové vyloučení uložené ve
spojitosti s trestným střílením:
A) Pokud není z trestného střílení vstřelena branka.
B) Pokud je z trestného střílení vstřelena branka.
C) Vždy, ať již bylo trestné střílení proměněno či nikoliv.
D) Pouze pokud bylo vyloučení uloženo za sekání nebo blokovaní hokejky a
trestné střílení bylo proměněno.
Je-li uloženo dvouminutové vyloučení na trestnou lavici ve spojitosti
s trestným střílením, potrestaný hráč musí být během trestného
střílení:
A) Na trestné lavici.
B) Kdekoliv za mantinelem.
C) Na střídačce svého týmu.
D) V hledišti nebo v šatně.
Odložené trestné střílení bude nařízeno:
A) Bezprostředně po ukončení brankové situace.
B) Pokud družstvo, které se provinilo, nebude mít míček pod kontrolou.
C) Pokud jedno z družstev vstřelilo regulérní branku.
D) Ihned, protože trestné střílení nelze za žádné situace odložit.

27

Zásobník otázek pro testování rozhodčích a delegátů ČFbU

verze 2016

Přestupky ve velkém brankovišti:
A) Nevedou automaticky k nařízení trestného střílení.
B) Vedou automaticky k nařízení trestného střílení.
C) Vedou automaticky k nařízení trestného střílení, pokud brankář není v
brance.
D) Vedou k nařízení trestného střílení, pokud je přestupkem sekání.
Trestné střílení bude nařízeno vždy, pokud:
A) Hráč bránícího družstva během probíhající brankové situace úmyslně
posune bránu.
B) Hráč útočícího družstva posune bránu.
C) Hráč bránícího družstva úmyslně posune bránu.
D) Brankář bránícího družstva při zákroku neúmyslně posune bránu.
Pokud je z volného úderu soupeře přímo vystřeleno na bránu, je
trestné střílení nařízeno vždy, pokud se hráč bránícího družstva
nachází:
A) V malém brankovišti.
B) Ve velkém brankovišti.
C) Před velkým brankovištěm a míček ho trefí do ruky, kterou má u těla.
D) Ve vzdálenosti menší než 3 metry od místa rozehrání volného úderu.
Vhazuje-li se na středovém bodě, kdo pokládá hokejku jako první?
A) Hostující hráč.
B) Domácí hráč.
C) Hráče určí rozhodčí.
D) Hráč z družstva, které obdrželo branku.
Vhazuje-li se na bodě pro vhazování v rohu hřiště, kdo pokládá
hokejku jako první?
A) Bránící hráč.
B) Útočící hráč.
C) Hráč z družstva, které prohrává.
D) Hráč z družstva, které hraje v oslabení.
V případě dohadů při střídání před vhazováním je povinno vystřídat
jako první:
A) Hostující družstvo.
B) Domácí družstvo.
C) Družstvo, které určí rozhodčí.
D) Družstvo, které prohrává.
Je
A)
B)
C)
D)

možno přímo z vhazování vstřelit branku?
Ano.
Ne.
Závisí na posouzení rozhodčího.
Ano, ale pouze na útočné polovině.
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Míč zasáhl rozhodčího, čímž byla značně ovlivněna hra. Co bude
následovat?
A) Vhazování na nejbližším bodě pro vhazování.
B) Volný úder pro družstvo, které bylo jako poslední v držení míče.
C) Hra bude pokračovat.
D) Volný úder proti družstvu, které bylo jako poslední v držení míče.
Která situace nevede k vhazování?
A) Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu.
B) Není-li proměněno trestné střílení.
C) Zazní-li omylem siréna.
D) Dojde-li k vážnému zranění hráče.
Míč opustí hřiště poté, co bránící hráč zasáhl hokejkou síťku u branky,
aniž by se míče dotknul. Co bude následovat?
A) Rozehrání pro útočící družstvo.
B) Rozehrání pro bránící družstvo.
C) Vhazování na nejbližším bodě pro vhazování.
D) Vhazování na středovém bodě.
Při rozehrání hráči bránícího družstva zaujmou postavení od míče
alespoň:
A) 3 m.
B) 2,5 m.
C) 2 m.
D) 3,5 m.
Při uděleném odloženém vyloučení neprovinivší se družstvo evidentně
plýtvá časem. Co bude následovat?
A) Rozhodčí přeruší hru, udělí trest ve spojitosti s odloženým vyloučením a
nařídí vhazování.
B) Rozhodčí nechá hru pokračovat až do zisku míče provinivším se družstvem.
C) Rozhodčí přeruší hru, udělí trest ve spojitosti s odloženým vyloučením a
trest za zdržování hry.
D) Rozhodčí přeruší hru, udělí trest ve spojitosti s odloženým vyloučením a
nařídí volný úder proti zdržujícímu družstvu.
Hráči družstva A byl v čase 1:30 udělen trest 2+10 minut za
nesportovní chování. V čase 11:30 se hráč z vlastní iniciativy zvedne z
trestné lavice a kolem mantinelu (zcela mimo hřiště) dojde na vlastní
střídačku. Rozhodčí:
A) Uloží hráči trest 2 minuty za nesportovní chování.
B) Uloží hráči trest ČK2 za nesportovní chování (sabotáž hry).
C) Neuloží žádný trest, protože vyloučení uplynulo.
D) Udělí družstvu napomenutí a vrátí hráče na trestnou lavici.
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Rozhodčí udělí dvouminutový trest za vysokou hůl, pokud hráč v poli
hraje míč jakoukoliv částí hokejky nad úrovní pasu:
A) Ve vlastním vzpřímeném postoji.
B) V libovolném postoji.
C) Ve vzpřímeném postoji nejbližšího soupeře.
D) Ve vlastním vzpřímeném postoji na útočné polovině, v libovolném postoji
na obranné polovině.
Kapitán družstva A požádal o kontrolu kombinace hole a čepele u
hráče č. 30 družstva B. Rozhodčími nebylo shledáno provinění. Jaký
bude následující postup?
A) Kapitán družstva A odsedí dvouminutový trest.
B) Kapitán družstva A vybere libovolného hráče svého týmu, který odsedí
dvouminutový trest.
C) Jelikož se nejedná o přeměřování zahnutí čepele, nebude uložen žádný
trest.
D) Do zápisu o utkání bude zaznamenáno, že stížnost byla neoprávněná, a
družstvu A bude vyměřena pořádková pokuta dle sazebníku pokut.
Pro pravidlo týkající se hraní nebo zastavování míčku hráčem v poli
vleže nebo vsedě neplatí:
A) Trest 2 minuty bude uložen, dotýká-li se hráč země více jak třemi body
svého těla.
B) Hráči je při splnění všech dalších podmínek povoleno hrát, je-li ruka, ve
které je držena hokejka, na podlaze.
C) Hráči není povoleno hrát s oběma koleny na podlaze.
D) Hráči není povoleno hrát, dotýká-li se země pouze jednou nohou a rukou,
ve které není držena hokejka.
Družstvo A se chystá odvolat brankáře. Ten přeskočí mantinel na kratší
straně hřiště (za svou brankou) a ze střídačky skočí do hry jiný hráč.
Následně vstřelí družstvo A branku. Rozhodčí:
A) Branku neuzná a hráč, který skočil na hřiště, bude vyloučen na 2 minuty.
B) Branku neuzná a brankář, který přeskočil mantinel mimo vlastní prostor pro
střídání, bude vyloučen na 2 minuty.
C) Branku neuzná a kapitán družstva A vybere libovolného hráče k odsloužení
dvouminutového trestu.
D) Branku uzná a hráči, který skočil na hřiště, udělí dvouminutový trest.

Odmítá-li hráč opustit trestnou lavici po uplynutí trestu, rozhodčí:
A) Udělí hráči dvouminutový trest za nesportovní chování.
B) Udělí hráči dvouminutový trest za zdržování hry.
C) Udělí hráči ČK2 za nesportovní chování (sabotáž hry).
D) Nechá hráče sedět, neboť je to jeho problém a hra tím není narušena.
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Brankáři je dovoleno účastnit se hry bez hokejky. Je to pravda?
A) Ano.
B) Ano, ale pouze ve vlastním velkém brankovišti.
C) Ne.
D) Ne, dočasně bez hokejky znamená, že si musí hůl vyzvednout ve vlastním
prostoru pro střídání.
Pokud hráč podrazí soupeře, rozhodčí udělí provinivšímu se hráči trest:
A) 2 minuty za hrubost.
B) 2 minuty za podražení.
C) 2 minuty za hru mezi nohama.
D) 2 minuty za bránění ve hře.
Za přitlačení či strčení soupeře proti mantinelu nebo bráně uděluje
rozhodčí:
A) Dvouminutový trest za nedovolené vrážení.
B) Dvouminutový trest za hrubost.
C) Pětiminutový trest za nedovolené vrážení.
D) Pětiminutový trest za hrubost.
Nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu
hlavu jsou potrestány dvouminutovým trestem:
A) Je-li to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.
B) Vždy.
C) Pouze, je-li soupeř zasažen do hlavy.
D) Nikdy. Vždy je udělen buď volný úder, nebo pětiminutový trest.
Hráč družstva A vloží hokejku do střely soupeře, přičemž se hokejka
zlomí a vyletí mu z ruky. Následně:
A) Hráč, jehož hokejka odletěla, musí tuto hokejku ze hřiště sebrat a odnést
do vlastního prostoru pro střídání, jinak mu bude uložen dvouminutový
trest.
B) Oba hráči mohou vystřídat bez zájmu o na hřišti ležící hokejku.
C) Hráč, jehož hokejka odletěla, musí tuto hokejku sebrat a položit ji kdekoliv
za mantinel, jinak mu bude uložen dvouminutový trest.
D) Nejbližší hráč týmu, jehož hráči patřila hokejka a k němuž tato hokejka
doletěla, má povinnost odklidit ji ze hřiště.
Opomene-li hráč v poli sebrat ze hřiště svoji zlomenou nebo spadlou
hokejku, rozhodčí mu udělí dvouminutový trest, přičemž použije
signál:
A) Trestání tohoto přestupku se provádí bez signálu.
B) Nesportovní chování.
C) Bránění ve hře.
D) Zdržování hry.
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Aktivním bráněním brankáři při výhozu se rozumí:
A) Následování brankáře nebo snaha získat míč hokejkou.
B) Jakékoliv nedodržení vzdálenosti 3 metry od místa výhozu.
C) Jakékoliv setrvání hráče ve velkém brankovišti v době výhozu.
D) Jakékoliv nedodržení vzdálenosti 3 metry od místa, kde brankář získal nad
míčem kontrolu.
Pravidlo o aktivním bránění brankáři ve výhozu je naplněno, jestliže se
hráč v poli nachází ve velkém brankovišti nebo je-li méně než 3 metry
od místa:
A) Kde brankář získal kontrolu nad míčem a snaží-li se zasáhnout míč
hokejkou nebo následuje-li brankáře.
B) Kde brankář míč vyhazuje a snaží-li se zasáhnout míč hokejkou nebo
následuje-li brankáře.
C) Kde brankář získal kontrolu nad míčem.
D) Kde brankář míč vyhazuje.
Družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k
volným úderům. Rozhodčí vylučují. Potrestán bude:
A) Poslední provinivší se hráč.
B) První provinivší se hráč.
C) Kapitán provinivšího se družstva.
D) Libovolný hráč provinivšího se družstva, který bude vybrán kapitánem
tohoto družstva.
Pokud hráč úmyslně blokuje míč proti mantinelu nebo bráně a nebo
úmyslně zničí míč, rozhodčí:
A) Udělí tomuto hráči dvouminutový trest za zdržování hry.
B) Nařídí proti družstvu tohoto hráče volný úder.
C) Udělí tomuto hráči ČK 2 za nesportovní chování (sabotáž hry).
D) Udělí tomuto hráči dvouminutový trest za nesportovní chování.
Hráč vidí, jak na něj letí ze vzduchu míč, kontroluje jeho pohyb, přesto
si nechá míč spadnout na hlavu. Rozhodčí:
A) Udělí tomuto hráči dvouminutový trest za hru hlavou.
B) Nařídí proti družstvu hráče volný úder, neboť se jednalo o neúmyslný zásah
hlavou.
C) Nechá hru pokračovat.
D) Nařídí proti družstvu hráče volný úder a hráči udělí napomenutí.
Pro uložení dvouminutového trestu za sekání, blokování hole,
nadzvedávání hole nebo kopnutí do soupeřovy hokejky je rozhodující:
A) Snaha získat značnou výhodu a nemožnost dosažení míče.
B) Vedení takového zákroku zezadu.
C) Rozdělení útočné a obranné poloviny hřiště.
D) Síla úderu a intenzita nadzvedávání či blokování hokejky.
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Když se družstvo proviní v krátké době několika menšími přestupky:
A) Bude udělen trest vyloučení na 2 minuty hráči, který se provinil poslední.
B) Bude udělen trest vyloučení na 2 minuty, který odslouží hráč, kterého určí
kapitán týmu.
C) Nebude udělen trest vyloučení na 2 minuty, jelikož družstvo se dopustilo
pouze přestupků trestaných volným úderem.
D) Bude udělen trest vyloučení na 2 minuty, který vždy odslouží hráč, který
se, dle rozhodčích, provinil v tomto úseku nejhrubším faulem.
Vyloučení na 2 minuty je uděleno, hraje-li nebo zastavuje-li hráč míč:
A) Vsedě.
B) Stehnem.
C) Ve výskoku.
D) Holí nad úrovní kolen.
Zahodí-li hráč provinivšího se družstva v přerušené hře míček:
A) Bude potrestán vyloučením na 2 minuty.
B) Bude napomenut.
C) Bude potrestán vyloučením na 2 +10 minut.
D) Bude potrestán, přičemž výši trestu posoudí rozhodčí podle možnosti rychlé
rozehrávky neprovinivšího se družstva.
K dvouminutovému trestu nevede:
A) Úmyslné posunutí soupeřovy brány hráčem v poli.
B) Účast ve hře hráče v poli bez hokejky.
C) Opomenutí hráče v poli sebrat si zlomenou hokejku ze hřiště.
D) Vyzvednutí si hokejky pro hru v poli z jiného místa než z vlastního prostoru
pro střídání.
Pokud hráč podrazí protihráče:
A) Bude hráči udělen trest vyloučení na 2 minuty.
B) Bude situace posouzena jako přestupek bez vyloučení.
C) Nic se neděje, pravidla na tuto situaci nepamatují.
D) Jedná se o hrubost, hráči bude vždy udělen trest vyloučení na 5 minut.
Blokování hole je trestáno dvouminutovým trestem:
A) Pokud provinivší se hráč takto získá značnou výhodu.
B) Pokud hráč zasáhl míč dřív než soupeřovu hokejku.
C) Vždy.
D) Pokud hráč neuposlechne preventivního upozornění ze strany rozhodčího.
Pokud hráč přitlačí soupeře na branku, rozhodčí:
A) Udělí dvouminutový trest za nedovolené vrážení.
B) Udělí vždy dvouminutový trest za hrubost.
C) Přeruší hru pro posunutí branky.
D) Hráče nejdříve napomene.
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Družstvo zahrávající volný úder nachytalo soupeřův tým nečekaným
rozehráním. Soupeř hrál v té chvíli se sedmi hráči v poli na hrací ploše.
Rozhodčí:
A) Udělí dvouminutový trest pro jednoho hráče.
B) Udělí dvouminutový trest pro dva hráče.
C) Napomenou provinivší tým a nechají zopakovat rozehrávku.
D) Udělí týmu trest 2+2 minuty jednomu hráči za příliš mnoho hráčů v poli a
špatné střídání.
Co
A)
B)
C)
D)

musí mít hráči v poli na sobě oblečené?
Dresy skládající se z trika, trenýrek a štulpen.
Zcela stejné dresy skládající se z trika a trenýrek.
Dresy jakékoliv barevné kombinace kromě šedé a černé.
Potítko, čelenku a nejnovější trendy oblečení.

Jak musí být očíslovány hráčské dresy?
A) Čísly od 1 do 99 (1 nesmí mít hráč v poli); na zádech alespoň 200 mm a na
hrudi alespoň 70 mm vysoká.
B) Čísly od 1 do 99 (1 nesmí mít hráč v poli); na zádech alespoň 150 mm
vysoká a na hrudi bez omezení velikosti.
C) Čísly od 1 do 99 (1 nesmí mít hráč v poli); rozměry číslic podle uvážení tak,
aby byly dostatečně viditelné.
D) Čísly od 1 do 99 (1 nesmí mít hráč v poli); na přední straně triček nesmí
být číslo větší než na zadní straně.
Co
A)
B)
C)
D)

musí mít rozhodčí (dle pravidel) při utkání na sobě?
Triko, černé trenýrky a černé štulpny.
Triko s dlouhým rukávem, trenýrky a štulpny.
Triko, trenýrky a štulpny odlišné barevné kombinace, než mají družstva.
Triko a trenýrky stejné barevné kombinace.

Pokud hráč během hry ztratí jednu nebo obě boty:
A) Může pokračovat ve hře do následujícího přerušení.
B) Musí jít neprodleně vystřídat.
C) Může pokračovat libovolně, ale musí botu sebrat a hodit za mantinel.
D) Musí být potrestán osobním trestem 2+10 min.
Kdy může brankář používat hokejku?
A) Nikdy.
B) Při power play.
C) Při útoku na soupeře.
D) Při trestném střílení.
Co musí mít na sobě brankář?
A) Obličejovou masku schválenou IFF, dlouhé kalhoty, triko a sportovní obuv.
B) Obličejovou masku schválenou IFF, dlouhé kalhoty a triko s dlouhým
rukávem.
C) Obličejovou masku, trenýrky, triko a stulpny.
D) Chrániče na kolena, sportovní obuv, dres a kalhoty.
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Jaké ochranné vybavení smí brankář používat?
A) Jakékoliv, které není určeno k chytání střel.
B) Helmu, suspenzor, hokejovou vestu s ramenními vycpávkami a rukavice.
C) Helmu, betony, lapačku a vyrážečku.
D) Chrániče na kolena a ramenní vycpávky.
Na jaké končetině musí mít kapitán pásku?
A) Na jakékoliv paži.
B) Na levé paži.
C) Na pravé paži.
D) Na paži nebo na noze.
Co
A)
B)
C)
D)

nesmí mít na sobě hráč?
Osobní vybavení, které může způsobit zranění.
Čelenku bez uzlů.
Ortopedické pomůcky všech druhů a velikostí.
Příliš krátké trenky.

Jaké úpravy hole nejsou zakázány?
A) Zkrácení hole.
B) Prodloužení hole.
C) Překrytí schvalovací značky.
D) Zpevnění hole.
Kolik může být maximální zahnutí čepele v nejvyšším bodě?
A) 30 mm.
B) 25 mm.
C) 35 mm.
D) Může být libovolné.
Čím musí být vybaven rozhodčí?
A) Plastickou píšťalkou, měřícím vybavením a červenou kartou.
B) Píšťalkou, červenou kartou a pravidly florbalu.
C) Plastickou píšťalkou, stopkami a červenou kartou.
D) Píšťalkou, měřícím vybavením, vybavením na měření času a červenou
kartou.
Kdo provádí kontrolu a přeměřování veškeré výstroje?
A) Rozhodčí.
B) Kapitáni obou družstev.
C) Trenér nebo kapitán družstva, které na nesprávné vybavení upozornilo.
D) Rozhodčí ve spolupráci s hlavním pořadatelem a kapitány.
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Kdo může požádat o přeměření čepele nebo kontrolu kombinace hole s
čepelí?
A) Kapitán.
B) Trenér.
C) Vedoucí družstva.
D) Hlavní pořadatel.
Maximálně kolik hráčů z jednoho družstva se může účastnit jednoho
utkání?
A) 20.
B) 15.
C) 20 (standardně); 25 (v případě, že se hraje na zjednodušený ZOU).
D) Počet není omezen.
Aby mohl rozhodčí zahájit utkání, kolik musí být na hřišti celkem
hráčů?
A) 10 hráčů v poli a 2 brankáři v předepsané výstroji.
B) 5 hráčů v poli a brankář v předepsané výstroji.
C) 6 hráčů v poli.
D) 4 hráči v poli a brankář v předepsané výstroji.
Jestliže během utkání klesne počet hráčů jednoho družstva pod 4:
A) Rozhodčí ukončí utkání.
B) Rozhodčí zruší trest poslednímu vyloučenému hráči a ten bude pokračovat
ve hře.
C) Rozhodčí nechá utkání dohrát a skutečnost uvede následně do ZOU.
D) Rozhodčí umožní dopsání dalšího hráče do ZOU.
Střídání hráčů:
A) Smí být provedeno pouze ve vlastním prostoru pro střídání.
B) Není omezeno žádným pravidlem.
C) Může proběhnout pouze v přerušené hře.
D) Smí být provedeno kdykoliv, pokud to neovlivní probíhající herní situaci.
Brankář vyloučený na 5 minut byl po dobu svého trestu nahrazen
převlečeným hráčem v poli. Utkání nebylo rozhodnuto v základní hrací
době ani v prodloužení. Smí hráč, který vystřídal původního brankáře,
provádět trestné střílení po prodloužení?
A) Ne.
B) Ano.
C) Ano, pokud zároveň nebude při trestných stříleních i v pozici brankáře.
D) Ano, pokud s tím souhlasí kapitán druhého družstva.
Brankář ve velkém brankovišti chytí balón ve výskoku. Rozhodčí:
A) Nechá pokračovat ve hře.
B) Nařídí volný úder za výskok.
C) Nařídí trestné střílení, jelikož se jedná o přerušení brankové situace.
D) Brankáře vyloučí na 2 minuty za hru rukou mimo malé brankoviště.
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Kapitán družstva byl vyloučen do konce utkání.
A) Družstvo má právo vybrat nového kapitána družstva.
B) Družstvo nemá právo vybrat nového kapitána družstva, to je dovoleno, jen
když se kapitán zraní.
C) Družstvo tím ztrácí možnost do konce utkání komunikovat s rozhodčími.
D) Družstvo má právo vybrat nového kapitána družstva, nesmí jím být ale
hráč, který odsedí trest 5 minut za vyloučeného původního kapitána.
Kapitánovi družstva byl udělen trest 2 minuty za sekání. Během doby
trvání tohoto trestu:
A) Nemá družstvo právo komunikovat s rozhodčími vyjma žádosti o time-out.
B) Nemá družstvo právo komunikovat s rozhodčími vyjma žádosti o přeměření
hole.
C) Nemá družstvo právo komunikovat s rozhodčími vůbec.
D) Má družstvo právo komunikovat s rozhodčími bez omezení, jelikož se
nejedná o vyloučení za nesportovní chování.
V případě, že je člen realizačního týmu zapsán v ZOU zároveň jako
hráč, je v případě jeho přestupku:
A) Považován za hráče.
B) Považován za člena realizačního týmu.
C) Na rozhodčím, zda ho bude posuzovat jako hráče nebo člena realizačního
týmu.
D) Přímo na něm, zda chce být posuzován jako hráč nebo člen realizačního
týmu.
Kdy může člen realizačního týmu bez svolení rozhodčích vstoupit na
hrací plochu?
A) Při time-outu.
B) Při zranění hráče.
C) Kdykoliv v přerušené hře.
D) Nikdy.
Za
A)
B)
C)
D)

co nejsou zodpovědní zapisovatelé?
Ošetření zraněného hráče.
Měření hracího času a trestů.
Hlasatelské úkony.
Zápis o utkání.

Nejmenší povolené rozměry hřiště (dle pravidel florbalu) jsou:
A) 36 m × 18 m.
B) 38 m × 18 m.
C) 38 m × 16 m.
D) 36 m × 16 m.
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Velké brankoviště má rozměry:
A) 4 m × 5 m.
B) 4 m × 6 m.
C) 3 m × 6 m.
D) 3 m × 5 m.
Velké brankoviště
A) 2,85 m od kratší
B) 2,65 m od kratší
C) 3,05 m od kratší
D) 3,25 m od kratší

je vyznačeno:
strany hřiště.
strany hřiště.
strany hřiště.
strany hřiště.

Malé brankoviště má rozměry:
A) 1,0 m × 2,5 m.
B) 2,0 m × 2,5 m.
C) 1,0 m × 2,0 m.
D) 2,0 m × 2,5 m.
Malé brankoviště je
A) 0,65 m před zadní
B) 1,05 m před zadní
C) 1,45 m před zadní
D) 1,85 m před zadní

vyznačeno:
čarou velkého
čarou velkého
čarou velkého
čarou velkého

brankoviště.
brankoviště.
brankoviště.
brankoviště.

Zadní čára malého brankoviště slouží také jako branková čára. Značky
pro umístění branek musí být vyznačeny na zadní čáře malého
brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla:
A) 1,6 m.
B) 1,2 m.
C) 1,4 m.
D) 1,8 m.
Prostory pro střídání o délce:
A) 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od
čáry, a zahrnují hráčské lavice.
B) 5 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od
čáry, a zahrnují hráčské lavice.
C) 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 10 m od
čáry, a zahrnují hráčské lavice.
D) 5 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 10 m od
čáry, a zahrnují hráčské lavice.
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Prostory pro střídání:
A) Musí být označeny na obou stranách mantinelu, přičemž šířka prostoru pro
střídání nesmí přesáhnout 3 m (měřeno od mantinelu).
B) Musí být označeny na obou stranách mantinelu, přičemž šířka prostoru pro
střídání nesmí přesáhnout 5 m (měřeno od mantinelu).
C) Mohou být označeny na obou stranách mantinelu, přičemž šířka prostoru
pro střídání nesmí přesáhnout 3 m (měřeno od mantinelu).
D) Mohou být označeny na obou stranách mantinelu, přičemž šířka prostoru
pro střídání nesmí přesáhnout 5 m (měřeno od mantinelu).
Prostory pro střídání:
A) Musí být označeny na obou stranách mantinelu; mohou být také vyznačeny
na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.
B) Musí být označeny na obou stranách mantinelu; musí být také vyznačeny
na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.
C) Mohou být označeny na obou stranách mantinelu; mohou být také
vyznačeny na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.
D) Mohou být označeny na obou stranách mantinelu; musí být také vyznačeny
na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.
Jsou-li zapisovatelský stolek a trestné lavice umístěny na stejné straně
hřiště jako prostory pro střídání, pak musí být minimální prostor mezi
trestnou lavicí a střídačkou:
A) 2 m.
B) 1 m.
C) 3 m.
D) Tento rozměr není stanoven.
Za nápravu nedostatků zjištěných při kontrole hrací plochy a její
udržování v řádném stavu během utkání jsou zodpovědní:
A) Pořadatelé.
B) Rozhodčí.
C) Hráči domácího týmu.
D) Zaměstnanci haly.
Před začátkem utkání vybírá stranu (kdo kde začne):
A) Domácí družstvo.
B) Hostující družstvo.
C) Rozhodčí.
D) Hlavní pořadatel.
Za
A)
B)
C)
D)

včasné nastoupení družstev zpět na hrací plochu po přestávce:
Jsou odpovědná družstva.
Jsou odpovědní rozhodčí.
Je odpovědný hlavní pořadatel.
Je odpovědný časoměřič.
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Jestliže je podle názoru rozhodčích jedna strana hrací plochy v lepším
stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny. Musí se však o
tom rozhodnout:
A) Nejpozději před zahájením třetí třetiny.
B) Nejpozději před zahájením utkání.
C) Nejpozději před zahájením druhé třetiny.
D) Během třetí třetiny, nejpozději však v její polovině.
Time-out může být vyžádán:
A) Pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu.
B) Pouze kapitánem družstva nebo hlavním trenérem.
C) Pouze členem realizačního týmu.
D) Pouze kapitánem družstva.
Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen:
A) Pouze pokud družstvo vstřelí branku, může vzít svou žádost o time-out
zpět.
B) Bez výjimek.
C) Pouze pokud družstvo dostane branku, může vzít svou žádost o time-out
zpět.
D) Pouze pokud je pro družstvo nařízeno trestné střílení, může vzít svou
žádost o time-out zpět.
Pokud utkání hrané do rozhodnutí skončí nerozhodným výsledkem,
musí (dle pravidel florbalu) následovat:
A) 10 minutové prodloužení hrané, dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
B) 5 minutové prodloužení hrané, dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
C) 20 minutové prodloužení hrané, dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
D) Nelimitované prodloužení hrané, dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
Body pro vhazování mají být vzdálené od delších stran hřiště:
A) 1,5 m.
B) 0,5 m.
C) 2 m.
D) 1 m.
Na kolik time-outů má družstvo nárok?
A) Na jeden během celého utkání.
B) Dle potřeby.
C) V každé třetině a v prodloužení má družstvo nárok na jeden time-out.
D) Družstvo nemá nárok na time-out.
Pokud se během utkání pokazí časomíra:
A) Zbytek utkání se dohraje na stopky a rozhodčí tuto skutečnost zaznamená
do zápisu o utkání.
B) Zápas se přeruší až do opravy časomíry, případně se dohraje v jiném
termínu.
C) Zápas se ukončí a jako konečný výsledek zápasu se zapíše aktuální stav.
D) Rozhodčí nechá zápas dohrát a zbylý čas odhadne.
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Měření času přestávky začíná:
A) Se sirénou, která oznamuje konec třetiny.
B) V momentě, kdy jsou po ukončení třetiny obě družstva u svých střídaček.
C) Na pokyn rozhodčího.
D) Přestávka se nemusí měřit.
Během trestného střílení:
A) Je čas zastaven.
B) Čas běží.
C) Čas stojí, ale přičte se deset vteřin.
D) Čas běží, zastavuje se pouze tehdy, pokud se jedná o trestné střílení
v prodloužení.
Dojde-li k rozpojení mantinelů:
A) Hra může pokračovat, dokud se míček nedostane do blízkosti tohoto místa.
B) Hra se okamžitě přeruší a po nápravě pokračuje vhazováním.
C) Nebere se na toto vůbec ohled a hra pokračuje dále.
D) Hra se okamžitě přeruší a po nápravě pokračuje rozehráním pro družstvo,
které bylo právě u míčku.
V probíhající brankové situaci rozhodčí odloží osobní trest hráče. Akce
skončí brankou, kterou vstřelí neprovinivší se tým. Jaký trest rozhodčí
hráči poté udělí?
A) 10 minut.
B) Žádný trest.
C) 2+10 minut.
D) 2 minuty.
Družstvo obdrží branku a hráč tohoto družstva při střídání hodí
hokejku do svého prostoru pro střídání. Rozhodčí:
A) Udělí hráči trest vyloučení na 2+10 minut.
B) Důrazně hráče upozorní na příští možný postih.
C) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty.
D) Udělí hráči ČK1.
Časoměřič opomene zastavit čas těsně před koncem utkání. Trenér
družstva, jenž prohrává o jednu branku, nepřiměřeným způsobem
kritizuje časomíru. Jakým způsobem toto rozhodčí vyřeší?
A) Udělí trenérovi osobní trest 2+10 minut a vykáže ho do prostoru pro
diváky. Kapitán vybere hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán,
aby odsloužil trest vyloučení na trestnou lavici.
B) Udělí trenérovi ČK1, kapitán vybere hráče v poli, který není v tom
okamžiku trestán, aby odsloužil trest vyloučení na trestnou lavici.
C) Zastaví hru a čas, upozorní trenéra na nesportovní chování a ve spolupráci
s časomírou a kapitány vrátí čas do smluvených hodnot.
D) Udělí trenérovi trest vyloučení na 2 minuty za nesportovní chování a nechá
vyměnit obsluhu časomíry.
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V probíhající gólové situaci zasáhne bránící hráč hokejkou soupeře do
hlavy, a to v momentě přehození hokejky přes soupeře. Akce skončí
brankou, poté rozhodčí:
A) Udělí trest vyloučení na 5 minut za sekání.
B) Nařídí vhazování, protože akce skončila gólem.
C) Udělí trest vyloučení na 2 minuty za vysokou hůl.
D) Udělí ČK1.
Družstvo X hraje pod velkým tlakem a úmyslně přerušuje hru
drobnými fauly, vedoucími k volným úderům. Rozhodčí:
A) Udělí trest vyloučení na 2 minuty družstvu X za poslední přestupek.
B) Upozorní kapitána družstva X na nevhodné „kouskování“ hry.
C) Udělí trest vyloučení na 2 minuty družstvu X za zdržování hry.
D) Neudělí žádný trest, nechá hru pokračovat.
Účastní-li se hry hráč v poli bez hokejky, rozhodčí:
A) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty.
B) Nechá hráče dojít si pro hokejku a pokračovat ve hře.
C) Udělí hráči ČK2 za sabotáž hry.
D) Nařídí volný úder pro družstvo, které se neprovinilo.
Hráč v poli zastaví ve výskoku míč úmyslně hlavou. V tomto případě
rozhodčí:
A) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty za hru hlavou.
B) Přeruší hru a úmysl ověří s druhým rozhodčím, poté udělí pětiminutový
trest.
C) Rozhodčí udělí trest vyloučení na 2+2 minuty, za hru hlavou a hru ve
výskoku.
D) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty za hru ve výskoku.
Bránící hráč při výskoku oběma chodidly opustí povrch hrací plochy a
zabrání tím vstřelení branky, nebo vzniku brankové situace. V tomto
případě rozhodčí:
A) Nařídí trestné střílení a udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty.
B) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty a nařídí volný úder.
C) Udělí hráči trest vyloučení na 2 minuty a nařídí vhazování.
D) Nařídí pouze trestné střílení, protože hra ve výskoku není trestána
vyloučením na trestnou lavici.
Družstvo během hry střídá brankáře a zahajuje power play. Brankář je
ještě na hřišti a vidí míč směřující do jeho brány. Ve snaze zasáhnout
míč hodí svou masku směrem k míči. Poté rozhodčí:
A) Udělí brankáři trest vyloučení na 5 minut a nařídí trestné střílení.
B) Udělí brankáři trest ČK2 za sabotáž hry a nařídí trestné střílení.
C) Udělí brankáři osobní trest 2+10 minut a nařídí trestné střílení.
D) Nařídí pouze trestné střílení.
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Střídající hráč nepřekročil mantinel dříve, než nastoupivší nový hráč.
Toto nastalo v situaci, kdy se u střídačky hrálo. Co bude následovat?
A) Trest vyloučení na 2 minuty za špatné střídání.
B) Trest ČK2 za sabotáž hry.
C) Rozhodčí nechá pokračovat ve hře 5 na 5.
D) Volný úder pro družstvo, které se neprovinilo.
Hráč násilně napadne soupeře. Jaký trest rozhodčí hráči udělí?
A) Trest vyloučení na 5 minut za hrubost.
B) Trest ČK3 za hrubost.
C) Trest vyloučení na 2+10 minut za nesportovní chování.
D) Trest ČK1 za nebezpečnou fyzickou hru.
Hráč bez snahy získat míč zasáhne soupeřovu hokejku, následně
v odloženém vyloučení zahákuje soupeře za nohu. Jaký trest rozhodčí
hráči udělí?
A) Trest vyloučení na 2+5 minut.
B) Trest vyloučení na 2+2 minuty.
C) Trest vyloučení na 5 minut.
D) Trest ČK1.
Hráč dle názoru rozhodčího spáchal přestupek vedoucí k volnému
úderu. Jako projev nesouhlasu kopnul hráč velkou silou do mantinelu.
Jaký trest rozhodčí hráči udělí?
A) Vyloučení na 2+10 minut.
B) Vyloučení na 2 minuty.
C) Rozhodčí hráče nevyloučí a vyřeší to důraznou domluvou.
D) Vyloučení na 10 minut.
Hráč, jenž byl už dvakrát v utkání potrestán dvouminutovým trestem
za vrážení, se provinil stejným přestupkem potřetí, co bude
následovat?
A) Vyloučení na 2 minuty.
B) Vyloučení na 5 minut.
C) Vyloučení do konce utkání 1.
D) Vyloučení na 2+10 minut.
Hráč z družstva A byl vyloučen na 5 minut, družstvo B v průběhu
vyloučení vstřelí branku, co bude následovat?
A) Hráč dále zůstává na trestné lavici, pětiminutový trest se neruší.
B) Trest se mu zruší a vrací se do hry.
C) Pokud nezbývá do konce trestu více než 2 minuty, změní se mu trest na
dvouminutový.
D) Družstvo A může tohoto hráče nahradit na hrací ploše, ale potrestaný hráč
musí zůstat dále na trestné lavici.
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Hráč družstva A vstřelil branku, jeho radost byla tak veliká, že proběhl
střídačkou soupeře, co bude následovat?
A) Trest vyloučení na 2+10 minut.
B) Nic, měl jen radost.
C) Trest vyloučení na 2 minuty.
D) Trest vyloučení na 5 minut.
Hráč byl vyloučen na 2+10 minut za nesportovní chování, kdo odsedí
dvouminutový trest?
A) Hráč, kterého vybere kapitán.
B) Celý trest si odsedí pouze vyloučený hráč.
C) Kapitán.
D) Rozhodčí si vybere podle svého uvážení.
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