
Pravidla oblékání, chování a komunikace s ostatními účastníky utkání 

Všichni rozhodčí florbalu musí svým důstojným oblékáním a vystupováním podporovat image všech rozhodčích a 
celého českého florbalu. Rozhodčí se před a po utkání pozdraví s hlavním pořadatelem, zapisovatelem, 
časoměřičem a hlasatelem podáním ruky. Stejně se pozdraví i s realizačními týmy obou družstev a kapitány. 

Rozhodčí je povinen používat oficiální dres rozhodčího ČF, který je schválen celostátní KRD. Oficiálními dresy pro 
sezónu 2019/2020 jsou dresy ADIDAS verze 2016 a 2018 ve všech barevných kombinacích.  

                                                                                                  

                                                                                                    

  dres Adidas 2016 verze žlutá                                                                                          dres Adidas 2018 
verze žlutá  

Je nepřípustné, aby rozhodčí v hale nebo jejím okolí konzumoval alkoholické nápoje či kouřil. 

K příchodu na halu a odchodu z haly volí rozhodčí neutrální oblečení – nevhodná jsou trička a jiné druhy oblečení 
poukazující na klubovou či fanouškovskou příslušnost, nebo vyjadřující politický názor, atd. 

Před, během a po utkání (viz časy uvedené v Instrukcích pro rozhodčí) musí být rozhodčí řádně oblečen takto: 
předepsaný oficiální dres zastrčený v trenýrkách, vytažené štulpny, sportovní obuv. 

Nášivka s logem ČF musí být umístěna na levé straně dresu. V případě dalšího schváleného sportovního vybavení 
(mikina, sportovní souprava, bunda …) jsou pravidla stejná jako pro řádné oblečení. Veškeré oblečení musí být 
čisté, nepoškozené. 

Rozhodčí musí být upraven. Obuv musí odpovídat halovým podmínkám, musí být čistá, nepoškozená, pokud 
možno tmavé barvy. 

Rozhodčí nesmí používat žádné neslušné výrazy před, během ani po utkání. V případě sledování utkání jako divák 
či delegát nesmí rozhodčí poskytovat jakýkoliv negativní komentář na adresu svých kolegů. 

Během utkání se nesmí vyjadřovat k vývoji utkání, které řídí. Rozhodčí musí být vždy ochoten vysvětlit svá 
rozhodnutí po utkání a na slušnou formou položené dotazy ze strany hráčů či vedoucího družstva, během utkání 
stanovují komunikaci Pravidla florbalu. Rozhodčí by měl v těchto případech komunikovat formou rozhovoru 
(odpovídat na položené dotazy), nikoliv se pouštět do diskuzí. 

Veškerou komunikaci s dalšími účastníky utkání je nutné vést v maximálně vstřícné a uvolněné atmosféře. 
Rozhodčí je v pozici partnera ostatním účastníkům utkání s rozhodovacím právem o vzniklých situacích a jejich 
posouzení. 

Je nepřípustné, aby se rozhodčí během utkání radil o svých rozhodnutích s osobami nepodílejícími se na řízení 
utkání. 

Po utkání musí být rozhodčí připraven vyslechnout připomínky delegáta, případně člena příslušné komise 
rozhodčích ke svému chování či výkonu. 


