
SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
výtah pro rozhodčí - 2012 

článek 1 
Základní ustanovení 

1.3. 
V rámci ČFbU se pořádají utkání soutěžní a přátelská. Ze všech utkání pořádaných v rámci ČFbU musí být pořízen zápis o utkání (dále jen 
„ZOU“)podepsaný rozhodčími utkání. Za soutěžní se považují utkání ligová a pohárová. Za přátelská utkání pořádaná v rámci ČFbU se považují 
utkání splňující podmínky, které pro takto pořádaná utkání vydává ČFbU. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím 
orgánem. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání florbalových utkání. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou 
účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních. 

článek 2 
Ligové soutěže dospělých 

2.1. 
Ligové soutěže se řídí tímto SŘ a Rozpisem soutěží ČFbU, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis soutěží ČFbU musí 
respektovat tento SŘ a být s ním v souladu. Řídící orgány soutěží stanoví podmínky pro účast družstev v ligových soutěžích. 
2.2. 
Rozpis soutěží ČFbU je tvořen zejména Termínovou listinou soutěží ČFbU a dále dokumenty k jednotlivým soutěžím (rozpis soutěže), 
směrnicemi platnými pro daný soutěžní ročník a seznamem schválených hal. 
2.3. 
Rozpis soutěže je tvořen předpisem soutěže, rozpisem utkání, adresářem družstev a povinnostmi pořadatele. Rozpisy soutěží nižších úrovní 
soutěží musí být přizpůsobeny rozpisům vyšších soutěží co do systémů postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících družstev. 
2.4. 
Změny v Rozpisu soutěží ČFbU, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít 
podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět. 
2.5. 
Změny v Termínové listině soutěží ČFbU a Rozpisu soutěží ČFbU, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány soutěží a to 
pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. Termínová listina soutěží ČFbU a Rozpis soutěží ČFbU jsou závazné pro všechny účastníky soutěží a 
pro řídící orgány soutěží. 

článek 3 
Organizace soutěží 

3.1. Úrovně soutěží 
nejvyšší celostátní soutěže: Extraliga mužů, Extraliga žen, 1. liga mužů; 
vyšší celostátní soutěže: 1. liga juniorů; 2. liga mužů, play-off 1. ligy juniorek a play-off 1. ligy dorostenců; 
ostatní celostátní soutěže: pohárové soutěže mužů a žen, 1. liga žen, 2. liga juniorů, 1. liga juniorek, 1. liga dorostenců, celostátní 

finále žákovských soutěží, nadstavba dorostenek, soutěže veteránů a veteránek; 
nejvyšší regionální soutěže: soutěže mužů a juniorů; 
ostatní regionální soutěže: všechny další soutěže; 
3.2. Řízení soutěží 
a) Celostátní soutěže řídí VV ČFbU, LK ČFbU a sekretariát celostátních ligových soutěží. 
b) Regionální soutěže řídí partnerské výkonné výbory a regionální sekretariáty, nesmí se však při svých rozhodnutích odchýlit od tohoto SŘ a 

dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak. 
3.7. Utkání hraná do rozhodnutí 
a) Za utkání hraná do rozhodnutí jsou považována utkání play-off, nařízená rozhodující utkání, případně další utkání o kterých řídící orgán 

takto rozhodne (např. rozhodující utkání v barážích apod.). 
b) Nerozhodne-li se utkání hrané do rozhodnutí v základní hrací době, postupuje se podle ustanovení čl. 203 a 204 platných pravidel florbalu. 

Úpravy v délce trvání prodloužení a počtu trestných střílení může určit řídicí orgán soutěže v rozpisu soutěže. 

článek 4 
Náležitosti oddílů 

4.3. 
Oddíly, mající zařazena svá družstva do soutěží, jsou povinny: 
a) mít hráče, registrované podle registračního řádu ČFbU a s platnou licencí. 
b) řídit se ustanoveními tohoto SŘ příslušným Rozpisem soutěží ČFbU, reglementem příslušné soutěže, jakož i ostatními obecně platnými 

předpisy. 
c) uvolňovat své hráče pro účely státní reprezentace a do regionálních výběrů mládeže. 
d) mít stanovenou kontaktní osobu – včetně e-mailové adresy, která je plně odpovědna za doručitelnost veškerých písemností ze strany 

orgánů ČFbU i ostatních oddílů – sekretář oddílu. 
e) ve lhůtě stanovené Předpisem pro práci se soupiskou družstva vyplnit soupisky všech družstev. 
f) mít trenéra s trenérskou kvalifikací ČFbU pokud tuto povinnost Rozpis soutěží ČFbU stanoví. 
g) mít vyškolené rozhodčí s licencí a v počtu, který stanoví Předpis povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí. 
h) plnit ustanovení Předpisu povinnosti družstva mít vyškoleného vedoucího družstva, zejména řádně předložit seznam vyškolených vedoucích 

družstva. 
i) v případě nepřítomnosti vedoucího družstva při utkáních žákovských a dorosteneckých družstev zajistit přítomnost osoby starší 18 let. 
j) rozlišit družstva startující v jedné kategorii od vyšší soutěže k nižší pomocí písmen B, C, D apod. V mládežnických soutěžích, v nichž není 

tvořena dlouhodobá tabulka, může oddíl použít jiné rozlišení názvů družstev. 
Nesplnění těchto povinnosti může být trestáno pořádkovými pokutami. 
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článek 5 
Náležitosti družstev 

5.1. Soupiska 
a) Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu oddílu, od něhož se odvozuje právo startu těchto hráčů i za jiná 

družstva oddílu. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce s výjimkou soutěží veteránů či veteránek. 
5.3. Start hráčů za různá družstva svého oddílu 
a) Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. 
b) Za družstvo mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy dva hráči z každé jiné soupisky jiných družstev téhož oddílu startujících ve 

stejné věkové kategorii. Za družstvo může nastoupit i třetí hráč ze soupisek jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové 
kategorii v případě, že tento hráč startuje jako brankář. 

c) Hráč, který za družstvo nastoupil v určitý den již není oprávněn ve stejný den nastoupit za jiné družstvo hrající stejnou úroveň soutěže. 
d) Z hráčů, kteří za družstvo v utkání nastoupí, musí být minimálně 50 % hráčů z aktuální soupisky daného družstva, popřípadě z mladší 

kategorie. 
e) Start hráčů z nižší věkové kategorie ve vyšší je až na podmínky stanovené v tomto článku a v čl. 15 tohoto SŘ neomezen. Toto ustanovení 

platí ve všech úrovních soutěží. Neoprávněné nastoupení hráče nižší věkové kategorie ve vyšší bude postiženo pořádkovou pokutou, může 
však být postiženo herními důsledky i disciplinárně. 

f) Ustanovení bodu 5.3. písm. a), b) a d) neplatí pro kategorie mladší žáci, mladší žákyně a nižší. V těchto kategoriích může za družstvo 
nastoupit neomezený počet hráčů ze soupisek jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové kategorii. 

5.4. Start hráčů o dvě kategorie výše 
a) Řídící orgán soutěže může v regionálních soutěžích povolit start hráče o kategorii nižší, než povoluje rozpis soutěže v případě, že hráč 

nemůže v místě trvalého bydliště či ve svém oddíle nastupovat za žádné družstvo za podmínek platných předpisů ČFbU. Ve smyslu tohoto 
ustanovení není pro hráčku kategorie dorostenek považováno družstvo dorostenců za družstvo, ve kterém by mohla nastupovat. 

b) Pokud má oddíl, více družstev v kategorii, v níž je hráči umožněn start, hráč může startovat pouze za družstvo hrající nejnižší soutěž 
určené rozhodnutím řídícího orgánu. 

c) V jednom soutěžním ročníku může být oddílu povolen start hráče o dvě kategorie výše maximálně u 5 hráčů. Zároveň však maximálně u 3 
hráčů jedné věkové kategorie. 

d) Žádost o povolení startu hráče o dvě kategorie výše je oddíl povinen předložit řídícímu orgánu soutěže v písemné podobě, doplněný o 
písemnou zprávu sportovního lékaře potvrzující způsobilost hráče startovat o dvě kategorie výše a dále o písemný souhlas zákonných 
zástupců hráče. 

e) Rozhodnutí o žádosti vydá řídící orgán soutěže písemně do 14 dní od doručení žádosti. 
5.5. Start hráček v družstvech mužských kategorií 
a) Hráčky ženských kategorií mohou startovat pouze v regionálních soutěžích mužských kategorií. 
b) Hráčka určité ženské kategorie může startovat pouze ve věkově odpovídající mužské kategorii (např. juniorka pouze v kategorii juniorů 

apod.). 
c) V kategorii mladší žáci a nižší může řídící orgán soutěže v rozpisu soutěže povolit i start hráčky o rok starší než odpovídá příslušné kategorii 

dle bodu 15.3. tohoto SŘ. 
d) řídící orgán soutěže v opodstatněném případě povolí start mládežnického družstva ženské kategorie v o kategorii nižší regionální soutěži 

mužské kategorie.  
e) Žena uvedená na soupisce družstva v mužské kategorii nesmí v oddíle k němuž má oddílovou příslušnost startovat v soutěžích žen vyjma 

soutěží veteránek. 
5.6. Povinnosti družstva 
a) mít pro družstvo stanovenou kontaktní osobu včetně e-mailové adresy, která je odpovědna za doručitelnost všech písemností 

adresovaných družstvu. 
b) vyjádřit se k žádosti o změnu termínu utkání do týdne od zaslání žádosti na kontaktní emailovou adresu družstva. Pokud se zástupce 

družstva k žádosti nevyjádří ani do 24 hodin po následné telefonické výzvě příslušného sekretariátu bere se, že se změnou souhlasí. 
c) nominovat k utkání maximálně pět hráčů na hostování, včetně hostování střídavého. 
d) nominovat k utkání pouze hráče, kteří nenastoupili za jiný oddíl v jiném utkání konaném v rámci stejného kola soutěže. 

článek 6 
Náležitosti hráčů 

6.1. Registrace a licence 
a) Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí být v oddíle zaregistrován podle registračního řádu ČFbU, mít licenci platnou pro daný 

soutěžní ročník a být zapsán na některé ze soupisek družstev oddílu. 
b) Dostaví-li se hráč, hráči nebo celé družstvo k utkání bez osobního dokladu s fotografií, jímž může být věrohodně prokázána jejich 

totožnost, nebude tento hráč, hráči či celé družstvo připuštěno rozhodčími ke hře. Za věrohodný doklad je považován občanský průkaz, 
pas, vojenská knížka a nebo řidičský průkaz. U hráčů mladších 15 let je za věrohodný doklad považován jakýkoliv průkaz s osobními údaji 
(např. kopie karty pojištěnce).  

c) Vůči družstvu mohou být vyvozeny herní důsledky, prokáže-li se, že některý hráč startoval neoprávněně. 
6.2. Lékařská prohlídka - Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. 

článek 7 
Povinnosti pořadatele utkání 

7.1. 
Pořadatel utkání je určen rozpisem soutěže. Pořadatel je odpovědný za organizování utkání. Pořadatelem utkání může být oddíl nebo ČFbU. 
Změnu pořadatele utkání může v odůvodněných případech provést pouze řídicí orgán soutěže. 
7.2. 
Pořadatel utkání je povinen: 
a) Zajistit halu v termínu daném v Termínové listině soutěží ČFbU a hřiště vyhovující pravidlům florbalu. 
b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději 20. července. Ve stejné lhůtě oznámit řídícímu orgánu i případné změny 

termínů v rámci přiděleného hracího víkendu či přiléhajícího státního svátku dle rozpisu soutěže. 
c) Zajistit nabídku přijatelného ubytování pro hostující družstva a rozhodčí v místě konání utkání. 
d) Nejpozději 30 dnů před konáním utkání rozeslat hlášenku o utkání, dle předepsaného elektronického formuláře s vyplněnými všemi 

povinnými údaji. Hlášenku o utkání či turnaji nadstavbové části soutěže je pořadatel povinen poslat do 3 dnů ode dne, kdy jsou známi 
všichni soupeři, nejpozději však 24 hodin před začátkem utkání. 

e) Zajistit veškeré schválené vybavení potřebné k pořádání utkání (mantinely, časomíru, ZOU atd..). 
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f) Zajistit šatny pro rozhodčí a zúčastněná družstva. 
g) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání utkání. Zajistit, aby diváci byli vhodnou formou informováni o družstvech, o 

soutěži atd.. Viditelně rozvěsit rozpis utkání a výsledkový servis. Pokud to rozpis soutěže vyžaduje, zajistit program k utkání. 
h) Minimálně 30 minut, případně dříve dle pokynů v příslušném rozpisu soutěže, před začátkem utkání musí být hřiště připraveno a vyznačeno 

dle pravidel florbalu. Podrobné pokyny k připravenosti hřiště jsou uvedeny v rozpisu soutěže. 
i) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi mantinelem a hledištěm či jinými pevnými překážkami. 
j) Pořadatel je povinen v nejvyšších a vyšších celostátních soutěžích postavit hřiště velikosti 40 x 20 metrů, když mu to svými rozměry 

umožňuje sportoviště, na němž utkání pořádá. 
k) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pověřené 

dopingovou kontrolou. 
l) Zajistit rozhodčím dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru haly. 
m) Následující pracovní den po sehrání utkání odeslat originál a první kopii ZOU řídícímu orgánu soutěže na určenou adresu v soutěžích, kde 

tuto povinnost stanoví rozpis soutěže (s výjimkou ustanovení bodu 11.6. písm. f) tohoto SŘ, kdy pořadatel zasílá pouze kopii). 
n) Ohlásit výsledky utkání způsobem stanoveným v rozpisu soutěže. 
o) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při utkání žádnou 

jinou funkci. Za ZS se ale považuje i lékař přítomný na lavičce pořádajícího družstva. ZS je povinna mít u sebe lékárničku. Lékárnička musí 
minimálně obsahovat – Synthetické chladidlo (např. Kelen), Septonex (Peroxid), Zyrtec (Analergin), Opthal lázeň (Borová voda), obvazový 
materiál (gáza hydrofilní sterilní-kompresy, rychloobvaz, náplast v roli, náplast polštářková) obinadlo pružné min. 2 velikosti, škrtící pryžové 
obinadlo (šířka min. 5 cm), trojcípý šátek, resuscitační rouška, rukavice latexové, buničitá vata, nůžky, pinzeta, zavírací špendlík, vše v 
dostatečném množství.  

7.3. - Další povinnosti budou stanoveny v Rozpisu soutěží ČFbU vydávané řídícím orgánem. 
7.4. - K udržení pořádku při utkání je pořadatelský oddíl povinen zajistit pořadatelskou službu v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže a počtu 
diváků. Minimální rozsah může stanovit rozpis soutěže. 
7.5. - Pořadatelská služba zajistí: 
a) Pořádek v hale a bezpečnost účastníků. 
b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích. 
c) Aby v průběhu utkání, přestávek a ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, 

zdravotníků a technického personálu. 
d) Aby před utkáním, v jeho průběhu, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavice a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev s 

výjimkou rozhodčích při kontrole totožnosti apod. 
e) Aby do haly nebyly vpuštěny, případně z ní vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým 

chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání. 
f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření na hřišti, okamžité přivolání rychlé lékařské služby. 
g) Bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po utkání jak v objektu haly tak v jeho blízkosti. 
7.6. 
Pokud oddíl nesplní či poruší jakékoliv ustanovení tohoto článku o pořadatelství bude vždy potrestán pořádkovou pokutou nebo disciplinárně. 

článek 8 
Sportoviště 

8.1. 
Hrací plocha musí odpovídat pravidlům florbalu. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat. V rozpisu 
soutěže může být ustanoveno, že sportoviště musí být předem řídícím orgánem soutěže schváleno pro konání florbalových utkání. 
8.2. 
V případě poruchy na zařízení či přerušení dodávky proudu ze sítě, se stanoví čekací doba 60 minut. Vznikne-li v jednom utkání několikrát 
porucha na zařízení nebo je-li několikrát přerušena dodávka proudu ze sítě, nemá čekací doba v součtu trvat déle než 60 minut. Bude-li dodávka 
proudu nebo porucha na zařízení přesahovat stanovenou čekací dobu a nejsou-li předpoklady pro znovuzahájení utkání, rozhodčí utkání 
předčasně ukončí. Oddíly jsou povinny se do 3 dnů dohodnout na sehrání nového utkání, jehož termín podléhá schválení řídícím orgánem. Jinak 
stanoví termín řídící orgán soutěže po prověření okolností, které zavinily předčasné ukončení utkání. 
8.3. 
V souladu s pravidly florbalu pořádající oddíl řádně připraví a vyznačí hrací plochu. Rozhodnutí o tom, zda byla hrací plocha řádně připravena a 
vyznačena, přísluší rozhodčímu utkání. Nesehraje-li se utkání z viny oddílu pro nepřipravenost hrací plochy, bude pořádající oddíl potrestán 
herními důsledky podle čl. 13 tohoto SŘ. 

článek 9 
Termíny a začátky utkání 

9.1. Termíny a pořadí utkání 
a) Termíny utkání určuje či schvaluje řídící orgán soutěže. Termíny uvedené v Termínové listině soutěží ČFbU a v potvrzeném rozpisu soutěže 

jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže. Družstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu a 
žádost schválí řídící orgán soutěže. V případě schválené dohody na náhradním termínu již družstva nemají právo požádat o odložení utkání 
dle 9.1.písm. e) tohoto SŘ. Změny termínů utkání nesmí narušit regulérnost soutěže. 

b) Pokud nemůže být utkání sehráno nebo bylo předčasně ukončeno bez viny některého družstva, je povinností obou družstev učinit do 3 dnů 
dohodu o náhradním termínu utkání. Pokud nedojde k dohodě, která podléhá schválení řídícím orgánem soutěže, nařídí náhradní termín 
řídící orgán soutěže tak, aby byla zaručena regulérnost soutěže. 

c) Řídící orgán soutěže má právo ve výjimečných a odůvodněných případech (např. TV utkání, písemná výpověď prokazatelně zajištěného 
nájmu haly ze strany provozovatele) provádět změny v rozpisu soutěže. Tyto změny musí být neodkladně oznámeny všem družstvům, 
kterých se tato změna dotkne. Pokud se změnou termínu turnaje nebudou všechna zúčastněná družstva souhlasit, utkání družstev, která 
se změnou nesouhlasila, se dohrávají (i jednotlivě) na základě dohody zúčastněných družstev o termínu. 

d) Neschválené přeložení soutěžního utkání na jiný termín nebo na jiné hřiště, než schválil řídící orgán soutěže, bude dle závažnosti 
postihováno pořádkovou pokutou či herními důsledky. 

e) Oddíl může požádat o změnu termínu utkání svého družstva v případě, kdy uvolňuje pro účely státní reprezentace nebo do regionálních 
výběrů mládeže nejméně dva hráče, kteří jsou uvedeni na soupisce družstva, případně nastoupili za dané družstvo v minimálně 50% 
odehraných utkáních ročníku. 

f) Utkání hrané v rámci nejvyšších celostátních soutěží či nadstavby ostatních soutěží může být na základě dohody družstev přesunuto na jiný 
termín. Nový termín musí být stanoven tak, že utkání určitého kola bude sehráno v období mezi předchozím a následujícím kolem soutěže 
nebo v rámci víkendů, kdy se hrají předchozí či následující kolo soutěže. Termíny utkání nadstavbových částí soutěží je možné měnit jen 
v mezích tohoto ustanovení. 



Legislativní předpisy  Edice 2012 3 

9.2. Hlášení utkání 
Po schválení hlášenky o utkání jsou místo konání utkání a čas začátku utkání v ní uvedené považovány za oficiální a není možné jej měnit jinak 
než dle ustanovení tohoto SŘ. 

článek 10 
Zahájení utkání 

10.1. Nástup družstva 
Družstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanoveném čase. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen minimální počet hráčů podle 
pravidel florbalu a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný ZOU s podpisy vedoucích družstev. V ZOU mohou být uvedeni pouze ti hráči, kteří jsou 
přítomni na hřišti v okamžiku zahájení utkání. V průběhu utkání nelze do ZOU uvádět další hráče. V případě, že pořadatel zabezpečuje 
vyplňování elektronického zápisu je povinen splnit ustanovení dané Postupem při zabezpečení vyplňování elektronického zápisu v systému FIS. 
10.2. Kontrola totožnosti 
Kontrolu totožnosti hráčů družstev je možné provést z rozhodnutí rozhodčího před utkáním, o přestávce a nejpozději před podpisem ZOU po 
utkání nebo za účasti rozhodčího na vyžádání kapitána před utkáním, o přestávce a nejpozději před zahájením třetí třetiny utkání. V utkáních 
mládeže žádá o kontrolu totožnosti vedoucí družstva spolu s kapitánem. Pokud je vyžádána kontrola totožnosti: 
a) kapitánem, provádí ji kapitáni družstev za přítomnosti rozhodčího. Kapitán kontrolovaného družstva představuje kontrolujícímu kapitánovi 

jednotlivé hráče svého družstva, kteří ukáží občanský průkaz či jiný doklad s fotografií a dostatečnými údaji osvědčující totožnost občana, 
tak aby kontrolující kapitán mohl ověřit jejich totožnost. Při utkání mládeže se kontrola provádí stejným způsobem za přítomnosti 
vedoucích družstev, kteří mají právo činit dotazy na osobní údaje jednotlivých hráčů vzhledem k tomu, že hráči do 15 let vesměs osobní 
doklady s fotografií nemají. Výsledek kontroly totožnosti oznámí kapitáni (u mládeže vedoucí) rozhodčímu. Výsledkem kontroly totožnosti je 
vznesení nebo nevznesení námitky proti startu hráče a rozhodčí je poznamená do ZOU. 

b) Pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem družstva nebo u mládeže vedoucím družstva vznesena námitka, provede kontrolu totožnosti 
takového hráče sám rozhodčí. Jestliže se přesvědčí, že hráč předložil cizí doklad totožnosti  hráče vyloučí a ZOU zašle příslušnému 
disciplinárnímu orgánu soutěže. Není-li rozhodčí přesvědčen o neoprávněném startu hráče, dotazem zjistí hráčovy osobní údaje a adresu 
trvalého bydliště a toto uvede do ZOU. Takto zjištěné údaje podepíše hráč, kapitán a vedoucí družstva. Rozhodčí hráče připustí k další hře 
a po utkání zašle ZOU příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže. 

c) Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti o přestávce, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, 
námitku proti startu hráče, hráčů nebo celého družstva. Rozhodčí tuto skutečnost uvede do ZOU spolu s dotazem zjištěnými osobními údaji 
a adresami trvalého bydliště. Takto zjištěné údaje hráči podepíší spolu s kapitánem a vedoucím družstva. Rozhodčí hráče připustí k další 
hře a po utkání zašle ZOU příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže. Odmítnutí kontroly totožnosti před utkáním má za následek 
nepřipuštění kontrolovaného k utkání. 

d) Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinen zabezpečit kapitán a vedoucí družstva. Pokud hráč nebo družstvo 
odmítne kontrolu totožnosti a tato skutečnost je uvedena v ZOU, budou vůči družstvu, proti němuž byla uvedena tato námitka, vyvozeny 
herní důsledky v souladu s čl. 13 tohoto SŘ. Současně budou předáni k disciplinárnímu řízení kapitán, vedoucí družstva a hráč nebo hráči, 
kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti, a v případě nesprávného postupu i rozhodčí. 

e) V případě vznesení námitky proti startu hráče, nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráčem, hráči či družstvem, uvedené rozhodčím do ZOU, 
musí se na nejbližší zasedání příslušného disciplinárního orgánu dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev, hráč či hráči, proti jejichž startu 
byla do ZOU vznesena námitka a rozhodčí utkání, pokud příslušný disciplinární orgán soutěže nestanoví jinak. 

f) Pokud kontrola totožnosti byla provedena před utkáním či o přestávce, ale kapitán družstva nepožádal okamžitě rozhodčího o uvedení 
námitky proti startu hráče, hráčů či družstva do ZOU, považují se dodatečně podané námitky za neopodstatněné a nepřihlíží se k nim. 

g) Neprokázání totožnosti nemusí být důvodem pro kontumaci utkání, pokud totožnost byla prokázána na jednání řídícího orgánu soutěže a 
hráč startoval oprávněně. Odmítnutí prokázání totožnosti bude ale vždy důvodem zahájení disciplinárního řízení. 

10.3. Čekací doba 
a) Maximální čekací doba pro obě družstva a rozhodčí je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a její čerpání je povoleno pouze v 

opodstatněných a prokázaných případech. K posouzení, zda byla dodržena čekací doba je příslušný rozhodčí. U soutěží, které se hrají 
turnajovým systémem, se případný běh čekací doby vztahuje k původně stanovenému začátku utkání. V případě časového posunu a 
pozdějšího začátku utkání je družstvo povinno být připraveno k utkání do 10 minut po konci předcházejícího utkání. 

b) Pokud družstvo nastoupí k utkání po úředně stanoveném začátku v čekací době, v prodloužené čekací době, nebo těsně po uplynutí čekací 
doby nebo nastoupí opožděně do II. či III. třetiny, je rozhodčí povinen tuto skutečnost uvést do ZOU spolu s udáním důvodů. Opakované 
neopodstatněné čerpání čekací doby nebo opakovaný neopodstatněný pozdní nástup do II. či III. třetiny utkání budou považována za 
provinění družstva podléhající disciplinárnímu řízení. Za opožděné nastoupení do II. či III. třetiny je považováno nastoupení do deseti 
minut po skončení přestávky. Po této době bude utkání ukončeno z důvodů nenastoupení družstva k utkání. Řídící orgán soutěže může v 
rozpisu soutěže stanovit kratší čekací dobu. 

c) Pokud hostující družstvo oznámí pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice, 
porucha dopravního prostředku, apod.), nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se 
čekací doba na dvojnásobek základní lhůty stanovené dle písmena a) tohoto bodu. Důvody čerpání, eventuelně překročení řádné čekací 
doby, případně nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího orgánu soutěže. 

d) O výsledku utkání zahájeném po uplynutí řádné čekací doby rozhodne řídící orgán soutěže na základě zjištěných a prokázaných 
skutečností. Jestliže pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z družstev nebo obě družstva, má to pro viníka herní 
důsledky, eventuálně disciplinární postih. 

10.4. Nezahájená utkání 
a) Nedostaví-li se družstvo k utkání, rozhodčí uvedou do ZOU všechny informace známé v okamžiku času začátku utkání. 
b) Nedostaví-li se družstvo k utkání bez řádného důvodu, bude potrestáno pořádkovou pokutou a herními důsledky. 
c) Nemůže-li se družstvo dostavit k utkání z důvodů, které se týkají dopravy k utkání a které nemohlo ovlivnit, je povinno bez prodlení o 

těchto skutečnostech informovat řídící orgán soutěže a pořadatele utkání. Pokud má družstvo sehrát na turnaji více utkání je povinno 
udělat vše pro to, aby se dostavilo k sehrání dalšího utkání na turnaji. Družstvo je povinno do tří dnů doložit řídícímu orgánu soutěže 
potvrzení o příčině nedostavení se k utkání. 

d) Nemůže-li se družstvo dostavit k utkání z důvodu rozhodnutí o karanténě pro infekční onemocnění vystavené příslušným státním orgánem 
na úseku ochrany zdraví, je povinno celou záležitost neprodleně telefonicky řešit s řídícím orgánem soutěže a nejpozději do 17 hodin 
v poslední pracovní den před dnem konání utkání předložit řídícímu orgánu soutěže příslušné rozhodnutí o karanténě. Jiné zdravotní 
důvody nemohou být považovány za řádný důvod nedostavení se k utkání. 

e) Za řádný důvod nedostavení se družstva k utkání mohou být považovány pouze důvody ve smyslu ustanovení bodů 10.4. písm. c) a d) 
tohoto SŘ. Řídící orgán soutěže posoudí všechny dostupné informace týkající se nedostavení se družstva k utkání. V případě uznání 
řádnosti důvodu nedostavení se družstva k utkání rozhodne řídící orgán soutěže o postupu ve smyslu ustanovení bodu 9.1. písm. b) tohoto 
SŘ. 
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článek 11 
Rozhodčí a delegáti 

11.1. 
Řízením utkání pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří jsou držiteli platné licence rozhodčího florbalu opravňující k řízení 
příslušné soutěže. 
11.2. 
Jsou-li po uplynutí čekací doby přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle ZOU nastoupit, jsou povinna utkání sehrát i když 
se nedostavil delegovaný rozhodčí. 
11.3. 
Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí v čekací době, převezme řízení utkání jiný přítomný kvalifikovaný rozhodčí, který je povinen se na vyzvání 
přihlásit a utkání řídit. Není-li na hřišti přítomen žádný delegovaný ani kvalifikovaný rozhodčí, jsou oba kapitáni (u mládeže společně s vedoucími 
družstev) povinni dohodnout se na jiném rozhodčím a za jeho řízení utkání sehrát. V případě, že se kapitáni nedohodnou, bude vyhlášen 
kontumační výsledek v neprospěch obou družstev. 
11.4. 
Převzal-li řízení utkání za delegovaného rozhodčího jiný kvalifikovaný rozhodčí, řídí utkání až do konce, i kdyby se delegovaný rozhodčí 
opožděně dostavil. Dostaví-li se delegovaný rozhodčí po čekací době k utkání, které převzal a řídí jiný než kvalifikovaný rozhodčí, převezme 
delegovaný rozhodčí, po zjištění všech skutečností, řízení utkání a v utkání se pokračuje. 
11.5. 
V případě, že rozhodčí v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, potom utkání přeruší a oznámí tento stav 
kapitánům. Není-li rozhodčí schopen dále ve výkonu své funkce pokračovat, postupuje se obdobně podle bodu 11.3. tohoto SŘ. 
11.6. Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích - Delegovaný rozhodčí je povinen: 
a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může 

být instrukcemi pro rozhodčí stanovena jinak). 
b) Provést kontrolu hrací plochy a vybavení hřiště podle ustanovení pravidel, tohoto SŘ a pokynů řídícího orgánu soutěže. 
c) Před nástupem družstev k utkání provést kontrolu výstroje hráčů obou družstev. 
d) Provést kontrolu správnosti vyplnění ZOU a namátkovou kontrolu totožnosti hráčů uvedených v ZOU. Výsledek kontroly totožnosti uvede 

rozhodčí do ZOU. Dostaví-li se hráč či hráči k utkání bez dokladů totožnosti postupuje podle čl. 6 a 10 tohoto SŘ. 
e) Nepřipustit k utkání hráče, který před utkáním na vyžádání nepředložil doklad totožnosti. 
f) V případě udělení ČK3 první pracovní den odeslat řídícímu orgánu soutěže originál ZOU s detailní zprávou popisující provinění. Popis 

provinění odevzdá každý z obou rozhodčích nezávisle. Kopii ZOU  ponechá rozhodčí pořadateli či ji, v soutěžích kde po skončení utkání 
přebírá ZOU, odešle sekretariátu pro ligové soutěže. 

g) Rozhodčímu je povoleno, v případě, že hráč neprokáže svou totožnost v průběhu utkání nebo je vznesena námitka proti jeho startu, pořídit 
fotografii hráče např. mobilním telefonem, pro případné disciplinární řízení. Fotografování musí být přítomen kapitán družstva a pořízení 
fotodokumentace rozhodčí zapíše do ZOU. 

h) Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku při eventuálním respektování ustanovení o čekací době. V případě posunu začátku utkání 
vyčkat minimálně 90 minut zda bude možné utkání zahájit. 

i) Řídit utkání podle pravidel florbalu. 
j) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování utkání ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor hlediště. 
k) Doplnit po utkání ZOU  případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně záznamu o provinění hráčů potrestaných ČK3 s 

uvedením jejich přestupků. V případě zapsání námitky kapitána do ZOU je rozhodčí povinen, v soutěžích kde po skončení utkání přebírá 
ZOU, pořídit fotokopii ZOU a zaslat ji řídícímu orgánu soutěže nejpozději do 3 hodin od konce utkání. 

l) Dále v ZOU  uvést: 
- nástupy družstva v čekací době nebo po uplynutí čekací doby s udáním důvodů; 
- posun úředně stanoveného začátku utkání; 
- výsledek namátkové kontroly totožnosti hráčů; 
- závady zjištěné na hřišti a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání; 
- přestupky hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání na základě sdělení delegáta utkání, které jsou disciplinárním proviněním a 

které rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl; 
- ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do ZOU podle pravidel florbalu, tohoto SŘ a Rozpisu soutěží ČFbU. 

m) Pokud je ZOU podkladem pro disciplinární řízení je povinen jej převzít a odeslat podle ustanovení písmena f) tohoto bodu. 
n) V ZOU v kolonce trenér připustit uvedení pouze osoby, která prokázala rozhodčímu svoji totožnost. 
o) V ZOU v kolonce vedoucí družstva připustit uvedení pouze osoby, která prokázala rozhodčímu svoji totožnost. 
p) Omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže, jakmile nastanou skutečnosti, bránící mu dostavit se k utkání. 
q) Vyplnit a podepsat pořadatelem předloženou výplatní listinu. 
Další povinnosti stanoví Rozpis soutěží ČFbU, statut rozhodčího a instrukce pro rozhodčí. 
Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených Rozpisem soutěží ČFbU. Jestliže dojde k nesehraní 
utkání z jakékoliv příčiny, pořadatel vyplácí odměnu rozhodčímu, který se k utkání dostavil v 50% výši. 
11.7. Práva a povinnosti delegátů utkání 
Delegát utkání je rozhodnutím řídícího orgánu soutěže pověřen výkonem funkce, ve které zastupuje řídící orgán soutěže, dohlíží na průběh 
utkání a pokud je k tomu pověřen hodnotí dle daných kritérií výkon rozhodčích. Ve své činnosti se řídí zásadami pro činnost delegátů utkání, 
schválenými příslušným řídícím orgánem soutěže. Delegát utkání je povinen: 
a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel uvedl jako místo konání utkání (lhůta může 

být v Podmínkách činnosti rozhodčích a delegátů pro daný soutěžní ročník stanovena jinak). 
b) Dohlížet na dodržování směrnic, řádů a předpisů ČFbU a v případě zjištěných nedostatků přijímat opatření k zajištění nápravy. 
c) Sledovat chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků a rozhodčích. 
d) Po skončení utkání všechny události související s utkáním pravdivě uvést ve své zprávě. 
e) Před utkáním vhodným způsobem poučit hráče obou oddílů, trenéry a vedoucí družstev o zásadách sportovního vystupování a dodržování 

fair-play. 
f) Pokud se nedostaví k utkání delegovaný rozhodčí, je delegát povinen vyčerpat všechny možnosti, aby bylo zajištěno řízení utkání. 

Postupuje přitom ve smyslu ustanovení čl. 11. tohoto SŘ. 
g) Jestliže delegát zaznamená přestupek hráče, který rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl a za který měla být dle jeho názoru udělena hráči 

ČK3, postupuje takto: 
- oznámí přestupek rozhodčímu ihned po utkání a rozhodčí je povinen uvést tento přestupek do ZOU předtím, než kapitán družstva podepíše ZOU, 

důvod záznamu sdělí delegát kapitánovi družstva v přítomnosti rozhodčího; 
- přestupek hráče uvede jasně a věcně ve své zprávě o utkání; 
- v případě, že je jeho zpráva podkladem pro disciplinární řízení, odešle ji řídícímu orgánu soutěže nejpozději první pracovní den po utkání. 

Delegát utkání má nárok na vyplacení odměny, prémie a příslušných náhrad dle platných Podmínek činnosti rozhodčích a delegátů. Jestliže 
dojde k nesehraní utkání z jakékoliv příčiny, náleží delegátovi utkání odměna včetně prémie v 50% výši. 
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11.8. Ověření ZOU 
Správnost ZOU včetně jeho výsledku ověří kapitáni družstev vlastnoručními podpisy. Kapitán družstva (v utkání mládeže vedoucí družstva spolu 
s kapitánem) je oprávněn před začátkem utkání provést kontrolu ZOU, požádat rozhodčího o kontrolu totožnosti hráčů družstva soupeře v jeho 
přítomnosti a opsat si údaje, uvedené před utkáním v ZOU. Údaje do ZOU je oprávněn uvádět jen rozhodčí, případně prostřednictvím 
zapisovatelů, kromě uvedení sestav družstev a nastupujících brankářů vedoucími družstev. 
Pokud některý z kapitánů odmítne ZOU podepsat, uvede to rozhodčí s uvedením všech podrobností do ZOU. 
Kapitán družstva je oprávněn po skončeném utkání opsat si ze ZOU popis provinění hráče pro disciplinární řízení. 
11.9. Přerušení a předčasné ukončení utkání 
Pokud rozhodčí z jakéhokoliv důvodu utkání přeruší a po 60 minutách stále není možnost v utkání pokračovat, utkání ukončí. 
Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech: 
a) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hrací doby, při dodržení postupu uvedeného v čl. 8 tohoto SŘ; 
b) na úřední zákrok (policie apod.), takový zákrok nechá rozhodčí potvrdit v ZOU; 
c) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího; 
d) klesne-li počet hráčů družstva pod hranici stanovenou pravidly florbalu; 
e) v případě nenastoupení družstva do II. nebo III. třetiny dle bodu 10.3 tohoto SŘ. 
11.10. 
Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání zejména v těchto případech: 
a) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv účastníka utkání hráčem, funkcionářem nebo divákem; 
b) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a 

trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů; 
c) pro vniknutí diváků na hrací plochu; 
d) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího; 
e) v případě, že existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel (viz. pravidla florbalu – pravidlo 306). 
V případě že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost spolu s uvedením důvodu zástupcům družstev a situaci podrobně popíše 
v ZOU. 
11.11. 
Ukončí-li rozhodčí předčasně utkání bez zavinění některého z družstev ("z vyšší moci”), dohodnou se oddíly do 3 dnů na novém termínu 
opakovaného utkání podle čl. 9 tohoto SŘ. O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto: 
a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstev či oddílů a předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém 

termínu; 
b) pokud bude prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním družstva či oddílu a předčasně ukončeným utkáním, musí být takové družstvo 

potrestáno herními a disciplinárními důsledky. 
11.12. 
Způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů na nové utkání může řídící orgán stanovit v Rozpisu soutěží ČFbU nebo o něm rozhodnout 
případ od případu. 
11.13. 
Pokud rozhodčí nebo delegát poruší některou z povinností stanovenou pravidly, tímto SŘ nebo Rozpisem soutěží ČFbU, postupuje komise 
rozhodčích či komise delegátů dle závažnosti následovně: 
a) upozorní rozhodčího nebo delegáta na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování; 
b) omezí delegace na další utkání, případně udělí pořádkovou pokutu; 
c) předá rozhodčího či delegáta s návrhem na udělení trestu k disciplinárnímu řízení. 
Řídícím orgánem soutěže ve smyslu tohoto článku je příslušná komise rozhodčích nebo komise delegátů. 

článek 12 
Povinnosti a práva členů družstva 

12.1. 
Za členy družstva jsou považováni: 
a) vedoucí družstva; 
b) trenér a asistent družstva; 
c) další členové družstva (lékař, zdravotník, masér....); 
d) hráči družstva. 
12.2. 
Pouze členové družstva se při utkání mohou zdržovat na lavici pro příslušníky družstva, pokud pravidla florbalu nestanoví jinak. Jako člen 
družstva nesmí být v ZOU uveden kdokoli platně registrován v jiném oddílu, jehož družstvo hraje stejnou úroveň (skupinu) soutěže s výjimkou 
ustanovení bodu 15.4. tohoto SŘ. Porušení tohoto ustanovení bude postihováno pořádkovou pokutou. U všech členů družstva je v ZOU uveden 
datum narození. Všichni členové družstva na žádost rozhodčího či delegáta prokážou svoji totožnost. Je-li některý z členů družstva během 
utkání rozhodčím z prostoru hřiště vykázán, plní jeho povinnosti uložené mu pravidly florbalu a tímto SŘ jiný člen družstva. Všichni členové 
družstva zdržující se během utkání v ohraničeném prostoru hřiště musí být v ZOU uvedeni jménem a příjmením. 
12.3. 
V ZOU smí být jako vedoucí družstva uveden pouze držitel licence vedoucího družstva, který rozhodčím prokázal svoji totožnost. V případě 
nepřítomnosti vedoucího družstva přebírá jeho práva a povinnosti při soutěžích dospělých kapitán. 
12.4. 
Při utkáních žákovských a dorosteneckých družstev musí být přítomna osoba starší 18 let, která odpovídá za plnění povinností členů družstva. 
Neplnění tohoto ustanovení bude postihováno pořádkovou pokutou. 
12.5. 
Vedoucí družstva je povinen: 
a) Dbát spolu s trenérem a asistentem na kázeň a pořádek v družstvu. 
b) Vyplnit ZOU řádně a včas tak, aby mohl být předán ke kontrole rozhodčímu pověřenému řízením utkání minimálně 30 minut před utkáním, 

pokud příslušný rozpis soutěže nestanoví jinou lhůtu. 
c) Zabezpečit řízení utkání i v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího. 
d) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, pravidel florbalu, disciplinárního řádu, Rozpisu soutěží ČFbU a dalších směrnic a pokynů 

vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže. 
e) Před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčího a delegáta, chovat se na hrací ploše i mimo ni 

ukázněně, na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání prokázat svou totožnost. 
f) Při utkáních mládeže a v utkáních, kde je kapitán mladší 18ti let, splnit spolu s kapitánem před a po utkání všechny povinnosti uložené 

kapitánovi tímto SŘ a pravidly florbalu. 
g) asistovat při prokazování totožnosti. 
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12.6. - Trenér a asistent družstva jsou povinni: 
a) Dbát s vedoucím družstva na kázeň a pořádek v družstvu. 
b) Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, pravidel florbalu, disciplinárního řádu a Rozpisu soutěží ČFbU. 
c) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat pokyny rozhodčích a delegáta. 
d) Na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání prokázat svou totožnost. 
e) Ostatní práva a povinnosti trenérů jsou uvedeny ve směrnicích a pokynech, případně Rozpisu soutěží ČFbU. 
f) asistovat při prokazování totožnosti. 
12.7. - Další členové družstva jsou povinni: 
a) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelského sboru, odpovídajících za 

zajištění klidu na hřišti a bezpečnosti účastníků utkání. 
b) Prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání svou totožnost s výjimkou osoby starší 18 let plnící povinnost dle bodu 4.3. písm. i) tohoto SŘ, 

která musí vždy prokázat svou totožnost. 
c) Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a jeho komisí. 
12.8. - Hráči družstva jsou povinni: 
a) Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelského sboru odpovídajícího za 

zajištění klidu v prostoru hřiště a bezpečnost a zdraví účastníků utkání. 
b) Znát a dodržovat pravidla florbalu a základní ustanovení tohoto SŘ a Rozpisu soutěží ČFbU. 
c) Prokázat na žádost rozhodčího, delegáta, popř. soupeřova kapitána (ve smyslu bodu 10.2 tohoto SŘ) svou totožnost; případně se na základě bodu 

11.6. písm. g) tohoto SŘ podrobit pořízení fotodokumentace. 
d) Nepoužívat zakázaných podpůrných prostředků (doping) a v případě, byli-li vyzváni, dostavit se k dopingové kontrole. 
e) Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídících orgánů a řídícího orgánu soutěže a jeho komisí. 
12.9. - Kapitán družstva je povinen: 
a) Dbát spolu s vedoucím, trenérem a asistentem družstva na kázeň a pořádek v družstvu. 
b) Potvrdit podpisem v ZOU dohodu oddílů o řízení utkání náhradním rozhodčím. 
c) Být označen páskou podle pravidel florbalu. 
d) asistovat při prokazování totožnosti. 
12.10. - Po utkání kapitán: 
a) Zajistí a provede společný pozdrav družstva s hráči soupeře a rozhodčími. 
b) Po utkání podepíše ZOU a tím potvrdí správnost údajů uvedených v ZOU. Tato povinnost zakládá u kapitána družstva odpovědnost za neoprávněný 

start hráče či hráčů. 
c) Vyslechne připomínky rozhodčího a delegáta. 
12.11. 
Kapitán družstva je oprávněn: 
a) Dotazovat se podle pravidel florbalu rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí. 
b) Před začátkem utkání, o přestávce nebo nejpozději před zahájením třetí třetiny požadovat od rozhodčího kontrolu totožnosti hráčů soupeřova 

družstva ve své přítomnosti. 
c) Před začátkem utkání si opsat údaje uvedené v ZOU. 
d) Provést kontrolu totožnosti hráčů soupeře ve smyslu bodu 10.2 tohoto SŘ. 
e) Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do ZOU a to nejpozději před podpisem ZOU po skončení utkání. 

článek 13 
Provinění oddílu a družstva 

13.3. 
Herní důsledky tj. vyhlášení kontumačního výsledku může učinit pouze řídící orgán soutěže. 

článek 15 
Soutěže mládeže 

15.1. Zásady organizace soutěží mládeže 
Hrací doby v soutěžích mládeže uvede řídící orgán vždy v Rozpisu soutěží ČFbU. Pokud možno bude dodržen hrací čas na třetiny. 
15.2. Řízení soutěží mládeže 
ČFbU organizuje a řídí soutěže mládeže dle svých schválených struktur soutěží, které uvede v příslušném Rozpisu soutěží ČFbU. Organizací a 
řízením nižších úrovní soutěží pověřuje ČFbU regionální orgány vytvořené v souladu se stanovami ČFbU. 
Řídící orgán soutěže může v rozpisu soutěže mládeže stanovit výši rozdílu skóre, při jehož dosažení bude utkání předčasně ukončeno pro 
naprostou převahu. 
15.3. Věkové kategorie v soutěžích mládeže 
Za hráče určité kategorie je pro účely práva startu v utkání považován hráč odpovídající věkovému rozmezí. 
Hráč může být zařazen do soutěží florbalu nejdříve v den, kdy dovrší 5 let. Mládež ve florbalu se zařazuje do následujících věkových kategorií: 

přípravka a mini žákyně do - 8 let starší žáci a žákyně 13 - 14 let 

elévové a elévky 9 - 10 let dorostenci a dorostenky 15 - 16 let 

mladší žáci a žákyně 11 - 12 let junioři a juniorky 17 - 18 let 

Pro stanovení kategorie hráče je rozhodující, aby věk stanovený v příslušné kategorii dovršil v kalendářním roce začátku příslušné soutěže. 
15.4. Umožnění působení hráčů v jiném oddíle 
Řídící orgán soutěže může v rozpisu soutěže kategorie mladší žáci, mladší žákyně a nižší umožnit start hráče uvedeného na soupisce družstva 
jednoho oddílu i v družstvu stejné kategorie jiného oddílu. Za družstvo může v utkání nastoupit maximálně 5 hráčů jiných oddílů. Hráč, který za 
družstvo nastoupil v určitý den, již není oprávněn ve stejný den nastoupit za jiné družstvo hrající stejnou úroveň soutěže. 
15.5. Působení hráčů ve věkových kategoriích 
a) Pokud Rozpisu soutěží ČFbU nestanoví jinak, mohou hráči vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto: hráč určité 

věkové kategorie je oprávněn nastoupit o jednu kategorii výše. 
b) Nastoupení hráče z vyšší věkové kategorie v utkání nižší věkové kategorie je nepřípustné a bude považováno za neoprávněné nastoupení ve smyslu 

čl. 13 tohoto SŘ a postiženo herními důsledky. 
c) O nastoupení hráče ve vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze florbalový oddíl vyjma ustanovení bodů 5.3., 5.4. a 5.5. tohoto SŘ. 
15.6. 
Povinnosti pořadatele utkání uvedená v čl. 7 tohoto SŘ platí přiměřeně v soutěžích mládeže. 
15.7. Společná ustanovení se soutěžemi dospělých 
Pro organizování a řízení soutěží mládeže platí plně ustanovení tohoto SŘ, pokud v čl. 15 tohoto SŘ není stanoveno něco jiného. 
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Článek 16 
Soutěže veteránů 

16.2. Věkové kategorie 
Pro účely práva startu ve veteránských soutěžích se za hráče této kategorie považují hráči starší 35 let či hráčky starší 30 let. Pro stanovení 
věku hráče je rozhodující, aby stanoveného věku dosáhl v kalendářním roce konce příslušné soutěže. Výjimky ve startu mladších hráčů mohou 
být stanoveny v příslušném rozpisu soutěže. 
Veteránské kategorie: 

30+ pouze hráčky starší 30 let 
35+ hráči či hráčky starší 35 let 
40+ hráči či hráčky starší 40 let 
45+ hráči či hráčky starší 45 let 
50+ hráči či hráčky starší 50 let 

16.3. Působení hráčů v soutěžích veteránů 
a) v soutěžích veteránů mohou nastupovat pouze hráči s platnou licencí. 
b) nastoupení hráče mladšího, než stanoví příslušná věková kategorie, je nepřípustné (s výjimkou případů stanovených v rozpisu soutěže dle 

bodu 16.2. tohoto SŘ) a bude vždy postiženo herními důsledky. 
c) ženy mohou v soutěžích veteránů nastupovat bez omezení vyjma ustanovení uvedených v bodech 16.2. a 16.3 tohoto SŘ. 
16.4. Náležitosti družstev v soutěžích veteránů 
a) každé družstvo musí ve stanoveném termínu před začátkem soutěže vyplnit soupisku družstva; 
b) hráč neuvedený na soupisce družstva se nemůže zúčastnit utkání; 
c) na soupisce mohou být uvedeni i hráči registrovaní v jiném oddíle; 
d) hráč může v jednom ročníku veteránské soutěže nastoupit v příslušné kategorii pouze za jedno družstvo. 

článek 17 
Námitky 

17.1. 
Námitky je možné podat zpravidla při: 
a) porušení ustanovení tohoto SŘ a Rozpisu soutěží ČFbU; 
b) porušení ustanovení pravidel florbalu; 
c) porušení dalších platných florbalových norem. 
17.2. 
Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého na hřišti, pokud jiným nezávislým 
orgánem nebyl rozhodčím prokázán úmysl ovlivnit výsledek. 
17.3. 
Námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání je rozhodčí povinen na žádost kapitána zaznamenat do ZOU. 
Takové námitky je kapitán povinen uplatnit ihned po skončení utkání, ještě před podpisem ZOU. Kapitán není oprávněn vznášet námitky nebo 
připomínky k výkonu rozhodčího. 

článek 19 
Organizace pohárových soutěží 

19.2. 
Podmínky účasti, hrací systém, ekonomická pravidla, termíny a další náležitosti jsou součástí příslušného Rozpisu soutěží ČFbU. Finálové utkání 
se hraje na hřišti, které určí řídící orgán soutěže. 
19.3. 
Pro řízení pohárových soutěží platí přiměřeně ustanovení tohoto SŘ, pokud rozpis dané soutěže nestanoví něco jiného.  

článek 20 
Organizace přátelských soutěží 

20.1. 
V případě organizace přátelských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení tohoto SŘ. Řídící orgány soutěží mohou stanovit podrobnější podmínky 
organizace přátelských soutěží. 
20.4. Soutěže s upravenými pravidly 
a) V zájmu rozvoje a rozšíření florbalového hnutí je možné vyhlašovat soutěže s upravenými pravidly. 
b) Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel, se postupuje dle ustanovení tohoto SŘ. Hrát soutěžní utkání je 

možno jen podle pravidel schválených řídícím orgánem soutěže. 


