
Postup při disciplinárním provinění (podle názoru rozhodčího) hráče 
či člena realizačního týmu před a po utkání 

Důležité hranice: 
a) převzetí ZOU (30 minut před utkáním; může být Rozpisem soutěží ČFbU stanoveno jinak) 
b) začátek utkání 
c) konec utkání 
d) podpis ZOU 

1. Doba utkání (základní hrací doba včetně limitovaného prodloužení a případných trestných střílení) 
• Vše řeší pravidla florbalu. 

2. Doba před převzetím ZOU nebo po podpisu ZOU 
• Dopustí-li se hráč či člen realizačního týmu disciplinárního provinění, rozhodčí neukazuje fyzicky 

červenou kartu, hráče či člena realizačního týmu připustí k utkání (stane-li se přestupek před utkáním), 
nevyžaduje případně zpět zápis o utkání po ukončení utkání (pokud je už podepsán), aby tam tento 
přestupek dopsal, pouze elektronicky zašle detailní vyjádření popisující provinění první pracovní den 
na adresu příslušného disciplinárního orgánu soutěže. 

3. Doba mezi převzetím ZOU (začínáš být rozhodčím daného utkání) a začátkem utkání 
• Dopustí-li se hráč či člen realizačního týmu disciplinárního provinění, rozhodčí neukazuje fyzicky 

červenou kartu, hráče či člena realizačního týmu nepřipustí k utkání; přestupek zapíše do ZOU a 
elektronicky pošle detailní vyjádření popisující provinění spolu s fotokopií obou stran originálu ZOU 
první pracovní den na adresu příslušného disciplinárního orgánu soutěže. 

• Originál ZOU zašle poštou na adresu sekretáře pro ligové soutěže; v regionálních soutěžích ponechá 
pořadateli, pokud fotokopii rozhodčí pořídil na místě; pokud rozhodčí originál ZOU odebral pro 
pozdější pořízení fotokopie, pak jej zasílá poštou příslušnému sekretariátu. 

• Rozhodčí dále řeší technické nedostatky (např. neuvedení hráče v ZOU, nevybavení dresem, 
necertifikované vybavení, neprokázaní totožnosti hráče či vedoucího družstva), maximálním trestem je 
nepřipuštění hráče k utkání, vše bude uvedeno v ZOU. 

4. Doba mezi ukončením utkání a podpisem ZOU (končíš být rozhodčím daného utkání) 
• Dopustí-li se hráč či člen realizačního týmu disciplinárního provinění, oznámí rozhodčí tento přestupek 

kapitánovi, zapíše jej do zápisu o utkání (před jeho podepsáním); elektronicky pošle detailní vyjádření 
popisující provinění spolu s fotokopií obou stran originálu ZOU první pracovní den na adresu 
příslušného disciplinárního orgánu soutěže. 

• Originál ZOU zašle poštou na adresu sekretáře pro ligové soutěže; v regionálních soutěžích ponechá 
pořadateli, pokud fotokopii rozhodčí pořídil na místě; pokud rozhodčí originál ZOU odebral pro 
pozdější pořízení fotokopie, pak jej zasílá poštou příslušnému sekretariátu. 

• Danému hráči červenou kartu fyzicky neukazuje. 


