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Prezentace KRD ČF HKaPA – pokyny pro regionální rozhodčí k řízení utkání



• umístění florbalek

• držení florbalky

Postavení na buly

• držení florbalky

• postavení nohou

• vzdálenost ostatních hráčů

• buly hrát pouze florbalkou

(nepomáhat si kopáním nohou,…)

• žádný fyzický kontakt mezi hráči• žádný fyzický kontakt mezi hráči

• v případě porušení pravidel 1x upozorní a poté nařídí volný úder



• vzdálenost při rozehrávce / volném úderu

• budou aktivně řešit po celém hřišti

Nedovolená vzdálenost

• budou aktivně řešit po celém hřišti

• upozorní a při neuposlechnutí nebo opakování potrestají vyloučením



• přestupky související se hrou

• sekání do brankáře

Fauly na brankáře

• sekání do brankáře

• fauly nohou při dobíhání / nepřehledné situaci

• přestupky mimo hru

• hráč probíhá malým brankovištěm a zasáhne gólmana

• budou trestány přísněji než v minulosti• budou trestány přísněji než v minulosti

• v současnosti většina zákroků max. na volný úder

• apelujeme na rozhodčí, aby častěji udělovali za tyto přestupky 

vyloučení na 2 minuty



• důležité, kde se nachází hráč, který brankáři brání ve výhozu

• blíže než 3 metry od místa, kde brankář chytil balón

Bránění brankáři ve výhozu

• blíže než 3 metry od místa, kde brankář chytil balón

• ve velkém brankovišti

• brání aktivně 

• úmyslné jednání hráče s cílem omezit brankáře

• máchání hokejkou zády k brankáři

• vracení se zpoza brány přes brankoviště• vracení se zpoza brány přes brankoviště

• trestat vyloučením

• brání pasivně

• nestihl odběhnout, nechce se vůbec do hry zapojit

• trestat volným úderem / výhodou



• rozhodčí budou důsledněji provádět kontrolu totožnosti realizačního týmu

• řada oddílů píše do EZOU trenéry a vedoucí, kteří nejsou fyzicky přítomni

Kontrola RT

• řada oddílů píše do EZOU trenéry a vedoucí, kteří nejsou fyzicky přítomni

• někteří trenéři podle FISu odtrénovali vloni přes 400 utkání

• z toho i několik v jednom čase na různém místě

• kontrola počtu členů realizačního týmu

• na střídačce (hrací ploše) smí být jen ten, kdo je zapsán v EZOU



• funkční prádlo má být barvy dresu či mít černou barvu

• pokud není pod dresem skryto

ANOFunkční prádlo

• pokud není pod dresem skryto

• rozhodčí budou upozorňovat a šířit osvětu

• hráč v dlouhých kalhotách nebude připuštěn k utkání!!!

NE !!!

UPOZORNIT


