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změnyzměny
v soutěžích



• všechna utkání Poháru žen se hrají 3x15 minut

• včetně finále

Pohár žen

• včetně finále

• testování systému pro IFF („Future floorball“)



• kvalifikace - 30 družstev

• poté rozdělení na:

Celostátní soutěž juniorů

• poté rozdělení na:

• Vrcholovou ligu (12 družstev)

• 1. ligu (18 družstev) – pískají regionální rozhodčí

• play-off 24 družstev



• 5 skupin po 12 družstvech

• náš region rozdělen do dvou skupin (B,D)

Divize mužů

• náš region rozdělen do dvou skupin (B,D)

• B – Všestary, Hradec Králové, Kolín (v Chlumci)

• D – Litomyšl, Vysoké Mýto, Letohrad, Chrudim

• opět zaveden sestup do regionů

1. liga dorostenců1. liga dorostenců
• hraje se košovým systémem

• 5 skupin po 10 družstvech



• navýšení napříč soutěžemi

• velký nárůst na regionu (až o 25%)

Odměny rozhodčích

• velký nárůst na regionu (až o 25%)

• Extraliga žen, 1. liga žen, 1. liga dorostenců, Pohár mužů i žen

• bezhotovostní vyplácení

• pořadatel si může zvolit zda odměnu vyplatí hotově či na účet

• platí pouze ve vybraných celostátních soutěžích

• Superliga mužů, 1. liga mužů, Extraliga žen, CE liga juniorů• Superliga mužů, 1. liga mužů, Extraliga žen, CE liga juniorů

• v Poháru – muži od 5. kola, ženy od 3. kola

• výplata první pracovní den po utkání

• je pravděpodobné, že se to v budoucnu dostane i do regionu



• prodloužení 5 na 5 se hraje v soutěžích:

• Extraliga žen, 1. liga žen, 1. liga juniorek, Divize, Pohár mužů i žen

Prodloužení v ZČ

• Extraliga žen, 1. liga žen, 1. liga juniorek, Divize, Pohár mužů i žen

• prodloužení 3 na 3 se hraje v soutěžích:

• Superliga mužů, 1. liga mužů, Národní liga, CE liga juniorů

• Vrcholová část poháru mužů

• s tím souvisí:

• hráč navíc v případě vyloučení• hráč navíc v případě vyloučení

• trojitý hvizd pro úpravu počtu hráčů na hřišti

• v play-off/play-down vše dle pravidel florbalu



• sjednocení ve všech celostátních soutěžích

• série po 3 hráčích

Trestná střílení v ZČ

• série po 3 hráčích

• v extra sérii může jet kdokoliv

• kromě brankáře

• 1 hráč může odjezdit všechny extra série

• v play-off/play-down vše dle pravidel florbalu• v play-off/play-down vše dle pravidel florbalu



na co se zaměřit na co se zaměřit 
v nové sezóně



• 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 upozornit a poté nařídit volný úder



• vzdálenost při rozehrávce / volném úderu

• aktivně řešit po celém hřišti

Nedovolená vzdálenost

• aktivně řešit po celém hřišti

• upozornit a při neuposlechnutí nebo opakování trestat vyloučením

• jedná se o technický přestupek, vyskytuje se napříč všemi kategoriemi



• fauly související se hrou

• sekání do brankáře

Fauly na brankáře

• sekání do brankáře

• fauly nohou při dobíhání / nepřehledné situaci

• důležité je posoudit

• měl už brankář míč pod kontrolou?

• hrál hráč míč? a mohl ho vůbec hrát?

• fauly mimo hru• fauly mimo hru

• zejm. když je brankář v malém brankovišti

• hráč probíhá malým brankovištěm a zasáhne gólmana

X brankář brání hráči v pohybu mimo malé brankoviště



• 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



• důsledně provádějte 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

• ostatní je nutné před utkáním vykázat na tribunu (nebo dopsat)• ostatní je nutné před utkáním vykázat na tribunu (nebo dopsat)

• nepřítomného člena RT zapsaného 

v EZOU vyškrtněte před utkáním



• používání branky bez horní (prostřední) tyče pro upevnění chytací sítě

• povinné ve všech celostátních soutěžích

Branky bez tyče

• povinné ve všech celostátních soutěžích

• pokud takové branky pořadatel nemá, zapsat do ZOU

• v regionálních soutěžích dobrovolné

ANO

NE



• funkční prádlo má být barvy dresu či mít černou barvu

• pokud není pod dresem skryto

ANOFunkční prádlo

• pokud není pod dresem skryto

• upozorňujte a šiřte osvětu

• DLOUHÉ KALHOTY vždy nechte hráče svléknout!!!

NE !!!

UPOZORNIT



aktuální 
problém problém 
regionu



• laxní přístup rozhodčích k řízeným utkáním

• jednodušší zápasy má řada rozhodčích tzv. „na háku“ 

Přístup rozhodčích

• jednodušší zápasy má řada rozhodčích tzv. „na háku“ 



• rozhodčí neváhají veřejně pít alkohol mezi zápasy, které řídí

• tito jedinci tím snižují 

Přístup rozhodčích

• tito jedinci tím snižují 

prestiž všech rozhodčích



organizační organizační 
záležitosti



• odměny a cestovní náhrady

• brožura pro rozhodčí

Organizační záležitosti

• brožura pro rozhodčí

• dresy

• platba licence

• nominace a omluvy

• řízení neligových turnajů

• povinnosti rozhodčího během sezóny• povinnosti rozhodčího během sezóny

• počet nominací

• semináře



• vyplácí pořadatel přímo na turnaji

• pouze SKUTEČNÉ cestovní náhrady:

Odměny a cestovné

• pouze SKUTEČNÉ cestovní náhrady:

• hromadná doprava – proti jízdence

• podmínky cestování autem:

• sazba 4,- Kč/km podle serveru mapy.cz

• rozhodčí musí jet společně, pokud:

• jedou z jednoho místa• jedou z jednoho místa

• bydliště R2 leží na trase R1

• z místa bydliště uvedeného ve FISu (ne ze školy, od přítelkyně,…)



Brožura pro rozhodčí



Brožura pro rozhodčí



• Lion Sport

• objednávky přes e-shop

Dresy

• objednávky přes e-shop

• ceník dresů na webu KR

• schválené dresy:

Adidas 2016         Adidas 2018

• sada 2014 a starší se již nesmí používat!

• většina rozhodčích má edici 2016!!!



DRESY



• platit licenci je možné pouze BEZHOTOVOSTNĚ

• platbu si můžete vygenerovat sami

Platba licence

• platbu si můžete vygenerovat sami

• platbu může vygenerovat i sekretář vašeho oddílu

• doklad se vystaví na toho, kdo platbu vygeneruje

• licence se vám aktivuje až po zaplacení

• NUTNÉ ZAPLATIT NEJPOZDĚJI 10.10. !!!

• aktuálně máte licenci platnou do 15.10.• aktuálně máte licenci platnou do 15.10.



• nominace zadat přes program FIS do 17.9.

• kolegu, město, auto zadejte KE VŠEM TERMÍNŮM

Nominace

• kolegu, město, auto zadejte KE VŠEM TERMÍNŮM

• zjednodušení – nově lze zadat stálého kolegu a propsat ho do všech 

termínů (pak můžete jednotlivě upravovat)

• část dne (např. od 15h) se do povinnosti nepočítá 

• započítává se pouze, když rozhodčí dostane na daný den nominaci

• kontrolovat pravidelně svou osobní stránku ve FISu a email • kontrolovat pravidelně svou osobní stránku ve FISu a email 

• vždy ve středu po 20:00 

• povinné “potvrzení“ ve FISu – nejpozději ve čtvrtek do 20:00



• omluvy pouze ze závažných důvodů a VČAS 

• před obdržením nominace – omluvy bez udání důvodu

Omluvy z nominace

• před obdržením nominace – omluvy bez udání důvodu

• poté jen závažné důvody, o kterých rozhodčí dříve nevěděl

• email: jansa@ceskyflorbal.cz

• mobil: 603 459 274



• minimální počet dní k nominaci:
nejvyšší 
regionální 
listina (1R)

12 dní / půl sezóny

regionální 

Povinnosti během sezóny

regionální 
listina (2R)

10 dní / půl sezóny

listina - soutěže 
mládeže (3R)

8 dní / půl sezóny

listina - soutěže 
3+1 (4R)

6 dní / půl sezóny

nováčci 6 dní / půl sezóny

• čím více nominací, tím lépe

• důležité obzvláště víkendy, kdy se hraje divize a regionální liga mužů

• při tvorbě nominace pomůže každý den (i půlden)



• počet seminářů pro splnění povinnosti:

Povinnosti během sezóny

• součástí všech školení rozhodčích regionálních listin (1-4R) je i seminář 

rozhodčích (během sezóny stačí absolvovat jen 2 další)

všechny regionální listiny (1-4R) 3 semináře / sezónu

nováčci 2 semináře / sezónu

rozhodčích (během sezóny stačí absolvovat jen 2 další)



• neligové turnaje a soutěže jsou zpoplatněny

• 200 Kč / rozhodčí / den

Řízení neligových turnajů

• 200 Kč / rozhodčí / den

• od 10.9. do 10.5.

• rozhodčí je povinen předem nahlásit, kde píská

• pokud nebude přímo nominován KR (FLA, HFL,…)

• důvod: podílení se na nákladech na školení

• tresty při porušení:• tresty při porušení:

• snížení nebo odebrání licence

• výrazná finanční pokuta



Závěrem

Sledujte pravidelně stránky rozhodčích našeho regionu

ROZHODCI.NET
Najdete tam spoustu užitečných informací:

• termíny seminářů rozhodčích,• termíny seminářů rozhodčích,

• materiály pro rozhodčí,

• burzu dresů,…



Děkuji za pozornost!


