


Hlavní změny a novinky v pravidlech florbalu platné od 
1. července 2014 

• základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit; 

• v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je 
krvácení pod kontrolou; 

• došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své 
rozhodnutí za nesprávné; 

• nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí 
nebezpečí zásahu soupeře; 

• hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče; 

• došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je 
zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány; 

• došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - 
nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky 
spoluhráče; 

• při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první 
nastoupit brankář; 

• všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po 
prodloužení považovány za ukončené; 

• došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků: 

− přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k 
udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění; 

− je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního 
chování členů realizačního týmu, které vedlo k vyšším trestům; 

• došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry 
družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní 
nastoupení družstva po přestávce; 

• chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k 
nahlášení řídícímu orgánu a pokutě; 

• došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní 
považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do 
vlastní branky; 

• došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení 
přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, 
pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány 
dostane po teči soupeřova hráče; 

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete nově směřovat na emailovou adresu 
pravidla@cfbu.cz. 



Instrukce pro rozhodčí – postup při řízení ligových utkání v sezóně 2015- 2016 

1) Dostavení se k utkání 
• Dostavit se k utkání soutěží Extraliga mužů - EM, Extraliga žen - EŽ, 1. liga mužů – 1M, 1. liga žen – 1Ž (pokud je utkání zařazeno do 

Projektu 1. ligy žen) minimálně 60 minut před oficiálním začátkem utkání do haly a být 30 minut před zahájením utkání řádně oblečen a 
připraven k vedení utkání. 

• Pokud předpis soutěže stanovuje povinnost pořadateli uspořádat technickou schůzku, pak je rozhodčí povinen se jí 
zúčastnit. 

• K utkáním ostatních soutěží se dostavit na hrací plochu minimálně 30 minut před oficiálním začátkem již řádně oblečen a připraven k 
vedení utkání. 

• Vysvětlení pojmu řádně oblečen podávají Pravidla chování a oblékání rozhodčích. 
• Ve všech soutěžích se rozhodčí pozdraví podáním ruky s hlavním pořadatelem. 

2) Kontrola zápisu o utkání (ZOU) 
a) 30 (45 u EM, EŽ a 1M) minut před utkáním převzít od hlavního pořadatele oběma družstvy vyplněný a vedoucími družstev 

podepsaný ZOU a: 
• zkontrolovat, že data narození nastupujících hráčů odpovídají věkovým kategoriím povoleným pro danou soutěž (viz. Brožura Rozpis 

ligových soutěží 2015/2016). 
• Zkontrolovat, zda jsou ze strany družstev vyplněny požadované údaje včetně uvedených čísel nastupujících brankářů či zahajovacích 

sestav. 
b) Pokud není ZOU řádně vyplněn a podepsán v předepsanou dobu před utkáním, zjistí rozhodčí od hlavního pořadatele proč se tak stalo 

a příčinu uvede v záznamech rozhodčích na přední straně ZOU.  
příklad záznamu o pozdním odevzdání ZOU ke kontrole rozhodčím: 

c) Připustit ke hře maximálně 5 (slovy pět) hráčů na hostování za družstvo; počítaje v to i střídavé hostování a střídavý start. V ZOU musí 
být za jménem takových hráčů označení “H”. 

d) Připustit ke hře maximálně 2 hráče v poli a 1 brankáře z jiných družstev stejného oddílu ve stejné kategorii. V ZOU musí být za jménem 
takového hráče označení příslušného družstva, na jehož soupisce hráč aktuálně figuruje (např. “B”). Pokud družstvo hráče neoznačí, 
nenese za to rozhodčí odpovědnost. 

e) Připustit ke hře hráčky dle bodu 5.5. Soutěžního řádu umožňujícího start hráček ženské kategorie v soutěžích mužských kategoriích. 
f) Provést namátkovou kontrolu totožnosti u hráčů obou družstev v přítomnosti delegáta pokud ten byl na utkání delegován (toto neplatí 

pro soutěže mladších žáků, mladších žákyní a nižších). Informaci o uskutečněné kontrole totožnosti rozhodčí zapíše do záznamů 
rozhodčího na přední straně ZOU. Hráče, který neprokáže totožnost věrohodným osobním dokladem (občanský průkaz, pas, vojenská 
knížka či řidičský průkaz) nebude připuštěn 
k utkání (rozhodčí jej v ZOU vyškrtne). U hráče 
mladšího 15 let je za věrohodný doklad 
považován jakýkoliv průkaz s osobními údaji 
(např. kopie karty pojištěnce). V případě, že 
rozhodčí všechny hráče osobně zná, 
kontrolu neprovádí. 

příklad záznamu o kontrole totožnosti: 

g) Provést kontrolu totožnosti přítomného vedoucího 
družstva a trenéra a výsledek kontroly totožnosti 
zaznamenat v zápise o utkání. Osoba, která neprokáže 
svoji totožnost, nemůže v utkání vykonávat funkci 
vedoucího družstva či trenéra. V případě, že rozhodčí 
vedoucího či trenéra osobně zná, kontrolu 
neprovádí. 

v případě neprokázání totožnosti: 

 

 

 

 

h) V případě, nepřítomnosti vedoucího družstva při utkáních 
žákovských a dorosteneckých družstev rozhodčí 
zkontroluje totožnost přítomné osoby starší 18 let, pokud 
tato neprokáže svou totožnost, rozhodčí tuto skutečnost 
uvede do ZOU a osoba nemůže splnit povinnost oddílu dle 
bodu 4.3. písm. i) Soutěžního řádu. V případě, že 
rozhodčí přítomnou osobu starší 18 let osobně zná, 
kontrolu neprovádí. 

v případě neprokázání totožnosti žádnou osobou z realizačního 
týmu: 

i) Zkontrolovat, je-li ZOU podepsán vedoucími družstev a u 
jména každého člena realizačního týmu uvedena funkce.  
• Pokud není přítomen vedoucí družstva, přebírá jeho funkci automaticky kapitán družstva. 
• Při utkáních mládežnických kategorií musí být u družstva přítomna osoba starší 18 let, pokud toto ustanovení družstvo nesplní, bude 

potrestáno pořádkovou pokutou. 
j) Před utkáním proškrtnout všechny nevyplněné řádky v kolonce “hráčů” v ZOU tak, aby nebylo možné následné doplnění. 
k) Před začátkem utkání porovnat počet hráčů družstva, který je uveden v ZOU, se skutečným počtem hráčů na hřišti. 

• Je-li počet hráčů uvedených v ZOU vyšší než skutečný počet hráčů, vyškrtnout hráče, kteří nejsou v okamžiku začátku utkání na 
hřišti. 

• Pokud je počet hráčů uvedených v ZOU menší než je počet hráčů připravených ke hře, nepřipustit hráče, jejichž jméno není uvedeno 
v ZOU ke hře. 



Instrukce pro rozhodčí – postup při řízení ligových utkání v sezóně 2015- 2016 

 

3) Kontrola hřiště 
• Před utkáním zkontrolovat také hrací plochu - zejména rozměry, vyznačení brankovišť a střídaček; rozměry hřiště rozhodčí zapíše do 

ZOU; 
• Branky a mantinely (jsou-li řádně označeny certifikační nálepkou IFF); funkčnost sítí; pokud na nich není žádná certifikace odhadnout 

(změřit) zda vyhovují rozměrově (výška 115 cm, šířka 160 cm) 
příklad záznamu do ZOU 

 

• počet hracích míčů – v EM, v EŽ, v 1.M, 1. Ž a v G2 lize juniorů – G2J jsou schváleny oficiální míče; pokud nebudou tyto míče 
k dispozici uvede tento prohřešek rozhodčí v ZOU 

• počet přítomných osob u zapisovatelského stolku (zapisovatel, časoměřič, příp. hlasatel a dále v případě, že na časomíře není ukazatel 
času trestu osoba k vracení hráčů do hry); 

• dále rozhodčí zkontrolují přítomnost osoby zajišťující zdravotnickou službu (dále jen ZdS); dle Předpisu o zajištění zdravotnické 
služby se za ZdS považuje osoba osoba označená jako ZdS (ne hráč, trenér nebo jiný funkcionář družstva). Za ZdS se považuje i lékař 
přítomný na lavičce pořádajícího družstva, jméno a příjmení ZdS rozhodčí zapíší do ZOU. 

• případné nedostatky nahlásit zapisovatelskému stolku a trvat na odstranění těch nedostatků, které mohou být odstraněny; 
• všechny nedostatky uvede rozhodčí v ZOU; 
• mantinely musí být ve stavu odpovídajícímu bezpečnosti, tzn. nepoškozené včetně všech spojovacích článků; 
• pořadatel je povinen zajistit časomíru s ukazatelem odpočítávání trestů; v případě, že časomíra tento údaj nemá, je pořadatel povinen 

zajistit jednu osobu k trestným lavicím, která odpovídá za návrat vyloučených ve správnou dobu. 

4) Kontrola výstroje a výzbroje hráčů 
• všechna používaná výzbroj musí být označena certifikační značkou IFF – týká se míčků, hokejek a brankářských masek; 
• v případě zjištění před utkáním upozornit hráče, že s řádně neoznačeným materiálem nesmí hrát; 
• v případě zjištění během hry postupovat dle pravidel v celostátních soutěžích, v ostatních hráče nejprve upozornit, že s touto výzbrojí již 

nesmí na hřiště, pokud neuposlechne postupovat dle pravidel; platí i v případě zjištění evidentního složení hole a čepele z dílů různých 
firem; 

• závady na výstroji týkající se štulpen, trenýrek a kapitánské pásky, zjištěné před nebo během utkání řešit upozorněním soupeřova 
kapitána a dotazem zda požaduje trest, v případě, že si jej vyžádá, příslušný trest udělit; 

• v případě upozornění kapitána udělit trest, v kterékoliv fázi utkání; 
• hráče ve zcela jiné barvě trička než mají ostatní hráči jeho družstva nepřipustit ke hře. 

5) Nástup k utkání (v EM, EŽ, 1M, 1Ž a Národní lize - NL) 
• rozhodčí spolupracují s hlavním pořadatelem; postupuje se dle Předpisu pro ceremoniály při ligových utkáních ...; 
• v případě, že nástup není uskutečněn, uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU. 
• pokud pořadatel zadává elektronický zápis (dále jen EZOU) - je povinen zadat kompletní sestavy do EZOU 15 minut před 

začátkem utkání.  Bezprostředně před začátkem utkání pořadatel potvrdí rozhodčím, že došlo k bezproblémovému zahájení 
EZOU. Potvrzení pořadatele o řádném vložení hráčů do elektronického zápisu zapíší rozhodčí do ZOU. Po tomto úkonu 
rozhodčí zahájí utkání. 

příklad záznamu do ZOU 

 

 

 

 

6) Zahájit a řídit utkání podle pravidel florbalu. 
• obzvláštní pozornost věnovat NESPORTOVNÍMU CHOVÁNÍ diváků utkání a především pak RODIČŮ při mládežnických akcích. Postup v 

případě těchto projevů bude velmi tvrdý. Rozhodčí jedenkrát upozorní pořadatele se žádosti o umravnění či vyvedení nesportovně se 
projevujících osob z haly. Pokud nedojde k nápravě, utkání či turnaj bude UKONČEN. Následně bude sehrán v náhradním termínu bez 
přístupu diváků a na náklady oddílu, jehož přívrženci ukončení utkání či turnaje zapříčinili. 

• dle pravidel florbalu si družstva musí vyměnit o přestávce strany; v soutěžích v nichž není celostátní nadstavba či, v nichž není 
tvořena dlouhodobá tabulka, může dojít před utkání k dohodě, že se strany nezmění; dohodu musí rozhodčí zaznamenat v ZOU. 

7) Během utkání postupovat v souladu s Aspekty činnosti rozhodčího. 
• Na požádání soupeřova kapitána či vedoucího družstva u soutěží mládeže je možné provést kontrolu totožnosti hráčů před utkáním, o 

přestávce a nejpozději před zahájením třetí třetiny utkání. Výsledkem kontroly totožnosti je vznesení nebo nevznesení námitky proti 
startu hráče a rozhodčí je poznamená do zápisu o utkání. 

příklad záznamu do ZOU 

• Při takovéto kontrole totožnosti rozhodčí, dokud není vznesena námitka proti startu hráče, pouze asistuje. Kontrolovaní hráči ukáží 

občanský průkaz či jiný věrohodný doklad totožnosti kontrolujícímu kapitánovi. U hráčů mladších 15-ti let mohou být ze strany vedoucího 
družstva, který kontrolu vyvolal činěny dotazy na osobní údaje hráčů. 

• Pokud je vznesena námitka, provede kontrolu totožnosti sám rozhodčí. V případě předložení cizího dokladu totožnosti hráče vyloučí a 
zápis o utkání následně postoupí disciplinárnímu orgánu. Není-li rozhodčí přesvědčen o neoprávněném startu hráče, dotazem zjistí 
hráčovy osobní údaje a adresu trvalého bydliště a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištěné údaje podepíše hráč, kapitán a vedoucí 
družstva. Rozhodčí hráče připustí k další hře a po utkání zašle zápis o utkání příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže. 

• Pokud hráč, hráči nebo celé družstvo odmítne kontrolu totožnosti, vznese kapitán družstva, které požadovalo kontrolu provést, námitku 
proti startu hráče, hráčů nebo celého družstva. Rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu o utkání 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 zápis o utkání příslušnému disciplinárnímu orgánu soutěže. Odmítnutí kontroly totožnosti před utkáním má za 
následek nepřipuštění kontrolovaného k utkání. 
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příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání totožnosti – přední strana ZOU 

příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání totožnosti – přední strana ZOU – pořízení fotodokumentace 

• 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. 

příklad záznamu do ZOU v případě vznesení námitky či neprokázání 
totožnosti – zadní strana ZOU 

• Pokud po kontrole totožnosti kapitán družstva nepožádal 
okamžitě rozhodčího o uvedení námitky proti startu hráče, 
hráčů či družstva do zápisu o utkání, považují se dodatečně 
podané námitky za neopodstatněné a nepřihlíží se k nim. 
V případě zahájení disciplinárního jednání pro neprokázání či 
odmítnutí prokázání totožnosti je rozhodčí povinen dostavit 
se na jednání disciplinárního orgánu, pokud ten nestanoví 
jinak. 

8) Nástup družstev po skončení utkání. 
• oba rozhodčí stojí na středové čáře vždy u zapisovatelského 

stolku; viz obrázek. 
• v nadstavbové části soutěží dospělých, hraných na sérii více 

vzájemných utkání, se mohou družstva dohodnout, že 
k pozdravu podáním rukou dojde až po rozhodujícím utkání 
série. 

9) Po nástupu a pozdravu družstev 
a) zkontrolovat ZOU u zapisovatelského stolku a odnést si ho do 

šatny rozhodčích; 
b) zde doplnit kolonky, které může rozhodčí pro úplnost do ZOU 

doplnit; 
c) zkontrolovat, že údaj o počtu diváků se zakládá na 

pravdě; 
d) znemožnit jeho zneužití proškrtnutím všech volných kolonek, 

včetně kolonky záznamy rozhodčích na zadní straně ZOU; 
e) ZOU nechat podepsat kapitány obou družstev 

• kapitáni jsou povinni se do šatny rozhodčích dostavit k 
podpisu ZOU do 10 minut po skončení utkání; 

• uvést do ZOU případné námitky kapitánů a zranění hráčů 
(v praxi to znamená přímo se zeptat kapitánů, jestli 
nechtějí něco uvést do ZOU); 

• kapitán není oprávněn vznášet námitky nebo připomínky 
k výkonu rozhodčího – viz Soutěžní řád ustanovení 17.3. 

• v případě, že rozhodčí uvedou nějaké skutečnosti na zadní 
stranu ZOU do záznamů rozhodčích, nechají tyto 
skutečnosti potvrdit kapitány obou družstev v příslušných kolonkách na zadní straně ZOU. 

• pokud se kapitán nedostaví podpisu ZOU ve stanovené době, udělají rozhodčí vše co je v jejich silách, aby byl ZOU kapitánem 
podepsán, pokud i přesto se kapitán nedostaví – uvedou tuto skutečnost do záznamů rozhodčích v ZOU. 

příklad záznamu do ZOU v případě že se kapitán nedostavil k podpisu ZOU 

• pokud kapitán odmítne podepsat ZOU – v praxi to znamená, že je přítomen, ale prohlásí, že odmítá podepsat ZOU – rozhodčí 
kapitána poučí o tom, že odmítnutí podepsání ZOU je disciplinární prohřešek a s kapitánem bude zahájeno disciplinární řízení; pokud 
i nadále kapitán odmítá podepsat ZOU, rozhodčí tuto skutečnost uvedou do záznamů rozhodčích na přední straně ZOU. 

příklad záznamu do ZOU v případě že kapitán odmítl podepsat ZOU 

f) nechat ZOU podepsat delegátem utkání, je-li přítomen; 
g) nechat ZOU podepsat hl. pořadatelem utkání (hl. pořadatel potvrzuje, že je informován o všech nedostatcích zapsaných v ZOU); 
h) teprve jako poslední ho podepsat; 
i) předat kapitánům kopie zápisu o utkání a informovat je případně o tom, že vůči jejich družstvu bude podán podnět k DK; 
j) vyslechnout připomínky delegáta k utkání 
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10) Další nakládání se ZOU 
• v celostátních soutěžích, které se hrají formou samostatných utkání, si po skončení utkání ponechat originál ZOU; 
• v ostatních soutěžích je odevzdat pořadateli k zapisovatelskému stolku; 
• další dvě kopie rozdat kapitánům družstev; 
• ZOU z utkání EM a EŽ zaslat e-mailem (skenovaný či vyfocený) na adresu souteze@cfbu.cz nejpozději v následující pracovní 

den do 12 hodin!!! 
• následující pracovní den odeslat ZOU na adresu sekretariátu pro ligové soutěže: 

Sekretariát ČFbU pro ligové soutěže, Matulkova 11, 612 00 Brno. 
• v případě udělení ČK 3 rozhodčí mobilem vyfotí obě strany originálu ZOU (či je jinak převede do elektronické podoby) a e-mailem ho 

odešle na schránku Disciplinární komise (spolu s písemným vyjádřením) 
• Ponechat prostor novinářům k nahlédnutí (opsání), popř. k vyfocení ZOU. 

11) Hlášení výsledku 
Do 10 minut po skončení utkání v EM a EŽ nahlásit konečný výsledek utkání sekretariátu pro ligové soutěže, včetně skóre po třetinách, 
střelců branek a časů, kdy bylo branek dosaženo telefonicky nebo SMS zprávou – viz. příklad. 

VZOROVÝ TEXT VÝSLEDKOVÉ SMS na číslo 608971456– EM a EŽ 
„Tatran–Sparta 3:2 (1:0,2:0,0:2) 10.Fuchs, 22.,30.Šádek – 50.Procházka, 55.Hanzlík 
 

SMS zprávu je možné nahradit zasláním fotokopie ZOU při dodržení časového termínu. 
Případně je možné vynechat detaily (střelce branek) v případě, že rozhodčí potvrdí, že tyto detaily jsou správně uvedeny v EZOU. 

KOMUNIKACE SE ZAPISOVATELSKÝM STOLKEM 
• Nedostatky na hrací ploše 

nahlásit veškeré nedostatky na hrací ploše 
trvat na odstranění pokud je to možné; 
všechny zjištěné nedostatky uvést do ZOU. 

• Branka 
nahlásit číslo hráče, který skóroval + nahlásit 
číslo hráče, který asistoval, počkat až 
zapisovatel provede kontrolu, zda jsou 
nahlášená čísla uvedena v ZOU v kolonce číslo 
hráče; pokud zapisovatel kontrolu neprovede, 
provede ji rozhodčí sám. 

kontrola zdali je hlášené číslo hráče uvedeno v sestavě 
hráčů – platí i pro vyloučení apod. 

• Vlastní branka 
jedná se o branku plně dosaženou bránícím 
hráčem – rozhodčí nahlásí číslo bránícího 
hráče, který vlastní branku vstřelil a 
zapisovatel ji zapíše s kódem V. 

zapsání vlastní branky do ZOU 

• Trestné střílení 
nahlásit, že bude následovat trestné střílení a 
družstvo, které jej bude provádět. Při trestném 
střílení s vyloučením nahlásit i vyloučení viz. níže 
(vyloučení se hlásí před provedením trestného 
střílení), pokud není trestné střílení proměněno 
potvrdit vyloučení a nechat vyloučení zapsat do 
ZOU, vyloučený hráč je po celou dobu trestného 
střílení na trestné lavici. 

zapsání trestného střílení do ZOU 

• Vyloučení 
nahlásit družstvo, jehož hráči byl udělen trest, 
číslo hráče, který je trestán + délku trestu + 
provinění hráče, počkat až zapisovatel provede 
kontrolu, zda je nahlášené číslo uvedeno v ZOU 
v kolonce číslo hráče; pokud zapisovatel kontrolu 
neprovede, provede ji rozhodčí sám. 
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• Střídání brankářů 
nahlásit družstvo, které střídá brankáře a číslo nově 
nastupujícího brankáře. 

zapsání střídání brankáře do ZOU 

• Přerušení hry ze strany rozhodčího 
trojitým hvizdem a signálem time-outu – nutný oční 
popřípadě i verbální kontakt s časoměřičem; 

• Time-out 
nahlásit před signálem tým, který si ho vyžádal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kontrola ZOU po utkání 
především: kompletnost vyplnění (všechny kolonky – rozhodčí případně doplní kolonky, které může doplnit); odpovídá-li konečný stav 
počtu branek na obou stranách apod. 

příklad chyby, kdy zapsaný výsledek neodpovídá vstřeleným brankám družstev; 

POSTUP PŘI ULOŽENÍ VYLOUČENÍ DO KONCE UTKÁNÍ 1, 2, 3 

1) Uložit hráči trest Vyloučení do konce utkání 1, 2 nebo 3 signálem dle pravidel (červená karta); 

2) nahlásit zapisovatelům číslo potrestaného hráče, druh vyloučení do konce utkání a přestupek, za který byla ČK udělena; 
zapsání udělení ČK do ZOU do oddílu vyloučení se zapisuje na dva řádky; 

                                                       

3) do Poznámek na přední straně ZOU zapsat krátké vyjádření k trestu – viz. následující obr.; 
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4) v případě udělení vyloučení do konce utkání 1 za neuvedení hráče v ZOU, zjistit pravé hráčovo jméno a to uvést v ZOU; 
příklad zapsání udělení ČK vztahující se k předchozímu obr. a bodům 3) a 4) na této stránce; 

5) v případě udělení trestu Vyloučení do konce utkání 3: 
• do ZOU na zadní stranu předního listu do kolonky Poznámky rozhodčích napsat velmi krátký popis situace, která vedla k udělení ČK 3 

příklad zapsání udělení ČK 3 na zadní straně ZOU; 

• v případě udělení ČK 3 rozhodčí mobilem vyfotí obě strany originálu ZOU (či je jinak převede do elektronické podoby) a e-mailem ho 
odešle na schránku DK (spolu s písemným vyjádřením) nejpozději do 24 hodin po skončení utkání. 



Aspekty činnosti rozhodčího 

 

Rozhodčí není při utkání v pozici hlídače a udělovače trestů, ale v pozici osoby, která utkání 

řídí (vede). Její snahou je stylem vedení (řízení) utkání předcházet vzniku takových situací, 

za které by bylo nutné udělovat tresty. Pravidla florbalu dávají značný prostor rozhodčímu 

v tom, co vše záleží na jeho posouzení, rozhodčí by tedy měl být schopen maximální empatie 

k chování ostatních účastníků utkání. 

Rozhodčí je účastník utkání a jako takový se přímo podílí na jeho průběhu. Měl by tedy svou 

činností přispívat na atraktivitě řízeného utkání a snažit se o jeho co nejplynulejší průběh. 

 

1. Vedení utkání 
• rozhodčí by měl vystupovat v pozici „klidné síly“, to znamená být si vědom vážnosti a odpovědnosti svého postavení, ale 

nezneužívat ho k přehlížení hráčů; 

• chování rozhodčího by mělo splňovat tyto atributy: rozhodnost, pozitivnost, uvolněnost, klid a odvahu; 

• už svým postojem dává rozhodčí najevo své chování; měl by stát uvolněně, mírně rozkročen, obě ruce volně spuštěny 
podél těla, píšťalka v ruce nikoliv v ústech; 

• rozhodčí jsou na hřišti pro hráče ne naopak; 

• rozhodčí by měl vystupovat jako osobnost, která si je jistá svými rozhodnutími; 

• styl vedení utkání má odpovídat dění na hřišti 

• rozhodčí musí zachovávat jednotný trend posuzování zákroků všech hráčů; 

• rozhodčí se musí chovat k oběma družstvům stejně; 

• rozhodčí nesmí dávat najevo antipatie vůči kterémukoliv účastníkovi utkání; 

• rozhodčí musí komunikovat v maximální možné míře během hry se svým kolegou; 

• rozhodčí musí vytvářet pozitivní náladu na hřišti; 

• rozhodčí se musí plně věnovat dění na hřišti i při komunikaci se zapisovatelským stolkem; 

• rozhodčí si musí osvojit schopnost vcítění se do jednání hráče; 

• rozhodčí se nesmí tvářit, že zákrok neviděl, když k němu stojí čelem; nesvádět odpovědnost na druhého rozhodčího; 

2. Komunikace 
• rozhodčí se vždy při komunikaci snaží o vytváření pozitivní atmosféry; 

• rozhodčí nesmí svým chování provokovat hráče; 

• rozhodčí musí komunikovat v maximální možné míře s hráči během hry, tzn. dávat jim najevo posouzení situace 
verbálním projevem („výhoda“, čistý zákrok – „balón“, upozorňovat na situace především před brankou apod.); 

• komunikaci v přerušené hře naopak minimalizovat a vést ve formě rozhovoru (odpovědět na položenou otázku), nikoliv 
ve formě diskuze (hráč či kapitán se snaží rozhodčímu vysvětlit či vnutit svůj názor); 

• nepřipouštět diskuze, kdy se vytváří u rozhodčích hlouček diskutujících a protahují přerušenou hru (neatraktivní 
z pohledu diváka); 

• diskuze nepřipouštět ani o přestávkách, ale přesouvat na čas 15 minut po utkání (po vychladnutí emocí již většinou 
k diskuzi nedojde či je vedena v příjemnějším duchu) 

3. Vnímání utkání a udělování výhod 
• rozhodčí musí vnímat náladu utkání, schopnosti hráčů, jejich snahu hrát tvrdě, ale fér, taktiku jednotlivých družstev a 

tomu všemu přizpůsobovat styl vedení utkání; 

• rozhodčí musí být schopen reagovat na změnu stylu hry v závislosti na vývoji utkání a jeho nálady; 

• rozhodčí musí být schopen vypozorovat a předvídat úmysly hráčů; 

• rozhodčí musí udělovat výhody smysluplně a pro hráče srozumitelným způsobem; jednak signalizací, jednak slovně 
„výhoda“, pokud rozhodčí správně uděluje výhody, téměř není nucen udělovat tresty za opakované přestupky; 

• rozhodčí musí být schopen správně posoudit, kdy výhoda přestává být výhodou a vrátit hru zpět; 

• rozhodčí nesmí udělovat výhodu v nesprávných situacích a v případech, že je pro družstvo výhodnější zahrávat volný 
úder; 

• rozhodčí musí udělovat vhodně tresty ve spojitosti s výhodou (vyloučení, volné údery, trestná střílení). 
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4. Interpretace pravidel 
• rozhodčí musí znát pravidla naprosto dokonale a musí být schopen pravidla správně aplikovat v utkání; 

• rozhodčí musí znát výklad pravidel a postupovat dle instrukcí v pravidlech; 

• oba rozhodčí v páru musí interpretovat pravidla stejně, mít stejně nasazenou výši posuzování zákroků a mít celé utkání 
stejný styl rozhodování; 

• rozhodčí by měl být schopen rozlišovat mezi úmyslným přestupkem a neúmyslným zaviněním; 

• rozhodčí by neměl malé přestupky, nebo přestupky, které dobře neviděl, posuzovat jako nedovolené; 

• rozhodčí si musí všímat skrytých přestupků mimo hru, přestupků na střídačce a také přestupků během přerušení; 

• rozhodčí si nesmí pomáhat vyloučením v počátku utkání a chybovat v zásadních rozhodnutích; 

5. Udělování trestů 
• rozhodčí musí používat správně různé druhy trestů; 

• rozhodčí musí být schopen udělit první trest ve správný čas a nastavit tak měřítko pro udělování trestů pro celé utkání; 

• rozhodčí musí být schopen nastavit měřítko pro udělování trestů ve správné výši a udržet jej po celé utkání; 

• rozhodčí musí být schopen správě posoudit i několik po sobě jdoucích přestupků vedoucích k vyloučení a odložená 
vyloučení a neudělat chybu v pořadí při udělování více trestů najednou; 

• není příliš vhodné striktně posuzovat samovolný přestupek, který neovlivní hru, a kterého si všiml pouze rozhodčí, 
vhodnější je hráče nejprve upozornit (při opakování přestupku po upozornění se již nejedná o samovolný přestupek); 

6. Pohybový systém 
• pohyb rozhodčích by měl být aktivní, klidný, uvolněný, vždy čelem ke hře a úsporný; 

• rozhodčí se musí vyvarovat situací, kdy překáží pohybu míčku nebo hráčů; 

• rozhodčí musí být schopni pomocí vzájemné spolupráce správně kontrolovat celý prostor hřiště; 

• rozhodčí se musí vyvarovat situací, kdy oba rozhodčí sledují míček a nevnímají ostatní dění na hřišti; 

• rozhodčí musí správně zaujímat pozici za brankou s ohledem na kontrolu brankové čáry; 

• rozhodčí musí dodržovat pohybový systém; 

7. Signalizace a pískání 
• rozhodčí musí signalizovat nejprve směr hry a potom teprve signál pro příslušný přestupek; 

• rozhodčí musí signalizovat přestupky jasně, případně doprovázet signál slovním výkladem; 

• oba rozhodčí musí signalizovat podobným způsobem; 

• rozhodčí musí používat signalizaci i ve vzájemné komunikaci mezi rozhodčími během utkání (kdo bude vyloučen apod.); 

• důležité vlastnosti správné signalizace: hodnověrnost, jistota, rychlost, zřetelnost a styl; 

• rozhodčí musí pískat dostatečně silně, variabilně, srozumitelně, oba rozhodčí podobně a vhodně zvoleným stylem; 

• rozhodčí musí používat různé stupně hvizdu dle důvodu přerušení hry; 

• rozhodčí by se měli vyvarovat situací, kdy zapískají přestupek současně, nebo když odpískají přestupek z příliš velké 
vzdálenosti. 

8. Ostatní aspekty 
• rozhodčí se musí dostavit k utkání včas; 

• rozhodčí by měl věnovat dostatek času k přípravě na utkání; 

• rozhodčí musí být oblečen dle „Pravidel oblékání, chování a komunikace s ostatními účastníky utkání“; 
• rozhodčí musí mít v pořádku ostatní výzbroj (píšťalky, červenou kartu, měřidlo); 

• rozhodčí musí před utkáním zkontrolovat zápis o utkání, hrací plochu a její okolí. 

Zvláštnosti řízení mládežnických kategorií 
P Je nutné stále komunikovat s hráči během utkání, stále se snažit situace vysvětlovat, upozorňovat hráče na přestupky a 

osvětlovat pravidla. 
P Především v kategoriích starší žáci, dorostenci a junioři dochází u hráčů k rychlému vzplanutí emocí, je nutné stav těchto 

emocí vnímat a mít ho pod kontrolou, tzn. nedávat hráčům důvod k „vytočení se“. 
P V uvedených kategoriích dochází velmi často k oplácení a dohrávání soubojů – rozhodčí se musí ve zvýšené míře věnovat 

dosledovávání soubojů a konfliktním situacím mimo souboj o míč. 
P V dívčích (i ženských) a mládežnických kategoriích musí rozhodčí vždy přesně označovat místo přestupku (z něhož bude 

pokračovat hra), u hráčů v uvedených kategoriích je snížené vnímání a chápaní hry, hráči se často na hřišti „ztrácí“. 
P Naopak uvedené kategorie velmi citlivě vnímají přístup a chování rozhodčího, tzn. situovat se do role přísného kamaráda, 

nikoliv mentora, a naprosto plně se věnovat utkání. 
P Rozhodčí musí věnovat velkou pozornost i chování trenérů a rodičů a jakékoliv projevy nesportovního chování trenérů 

mládežnických družstev,  samotných hráčů, tak i rodičů v hledišti, velmi přísně a okamžitě trestat. 



Podmínky činnosti rozhodčích a delegátů v sezóně 2015 - 2016 
Tento materiál přesně vymezuje podmínky činnosti rozhodčích a delegátů v sezóně 2015-2016, jedná se zejména o jejich povinnosti a odměňování, rozdělení 
dle licencí, možnosti změny licence, případně sankce. Pro rozhodčí a delegáty je po schválení VV ČFbU závazný. 

1) Povinnosti rozhodčích a delegátů 

A. ROZHODČÍ 

a. obecné povinnosti rozhodčího (platí pro rozhodčí všech licencí) 
• Absolvovat celé základní školení, včetně úspěšného složení kompletních teoretických a fyzických testů a zkoušek. Po úspěšném absolvování ZŠ získá rozhodčí (osoba) 

licenci příslušné úrovně. 
• Základní školení rozhodčích celostátních (A,B,W) licencí (dále jen ZŠ) se koná ve dvou termínech – řádném a náhradním. Pokud rozhodčí nesplní podmínky ZŠ 

v řádném termínu, má možnost absolvovat celé ZŠ v náhradním termínu. V takovém případě ovšem náklady na účast (cestovné, stravné a ubytování) v náhradním 
termínu nese sám rozhodčí. 

• Na ZŠ se v řádném termínu musí přihlásit a dostavit všichni pozvaní rozhodčí. Smíšený pár rozhodčích (žena x muž) může na celostátní úrovni působit v rámci licence 
W. Omluva je možná pouze pro nemoc či v případě zvlášť závažných důvodů. V případě omluvy z řádného termínu má rozhodčí možnost absolvovat ZŠ v náhradním 
termínu. Rozhodčí získá úroveň licence dle dosažených výsledků. Při nesplnění fyzických testů licence na níž byl rozhodčí školen, získá rozhodčí licenci o jeden stupeň 
nižší. 

• Pokud rozhodčí nesplní některý z testů v řádném školení, má možnost opravy. Termín opravného testu musí být ve lhůtě 30 dní od řádného školení. Opravou testu 
se rozumí kompletní provedení celého testu, v případě fyzického testu se tedy jedná o kompletní test, ne jen jedné jeho části.  

• Jednotlivé regionální KRD musí udržovat stejnou linii podmínek, za kterých rozhodčí může licenci získat; tzn., regionální KRD nemůže přidávat další testy jako 
podmínku k udělení licence atd. 

• Regionální KRD má možnost stanovit, že teoretické testy z pravidel proběhnou v úvodu základního školení a pokud je rozhodčí nesloží, nemá dále možnost se školení 
účastnit. Toto ustanovení se netýká základního školení rozhodčích licence N. 

• Fyzické testování rozhodčích celostátních licencí bude probíhat dvakrát za sezónu (poprvé v rámci ZŠ, podruhé v termínu stanoveném KRD, který bude rozhodčím 
oznámen v rámci ZŠ). 

• Fyzické testování rozhodčích na regionální úrovni je vyžadováno pouze u licence C. 
• Pokud při druhém fyzickém testování rozhodčí dané limity nesplní - bude KRD brát jeho výsledky v potaz při nominacích v další části soutěžního ročníku a následně 

bude nesplnění těchto druhých testů zohledněno při návrzích KRD na nominaci rozhodčích na jednotlivé licence pro následující soutěžní ročník. 
• Poskytnout veškeré požadované údaje, hlavně emailové a telefonické spojení. Rozhodčí odpovídá za včasnou aktualizaci údajů na své osobní stránce ve FISu 

(Florbalový informační systém). 
• Znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné. Za ostatní řády jsou považovány zejména Legislativní předpisy, Předpisy 

soutěží, Ekonomická směrnice, Statut rozhodčího, Instrukce pro rozhodčí, Předpis o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČFbU a předpisy uveřejněné 
v brožuře Rozpis soutěží pro danou sezónu. 

• Aktuální nominace bude rozhodčímu zobrazena na jeho osobní stránce v systému FIS. Pro informace na následující víkend je rozhodčí povinen zkontrolovat svoji 
osobní stránku ve FISu vždy ke středě 20.00 hod., pokud pro něj platný Statut rozhodčího nestanoví jinak. Ke stejnému termínu také zkontrolovat informace o utkání 
v aktuálním programu utkání na oficiálních stránkách ČFbU a potvrdit nominaci v systému FIS. O jakýchkoliv důležitých informacích po tomto termínu informuje 
sekretariát KRD rozhodčího telefonicky. 

• Neprodleně se písemně, emailem, či telefonicky omluvit sekretariátu KRD v případě, že rozhodčí v průběhu sezóny nebude moci odřídit utkání, na které byl 
nominován. V případě omluvy týden před utkáním je povinná forma telefonické omluvy. K omluvě je vždy připojován důvod, pro který se rozhodčí omluvil. KRD 
může požadovat, aby rozhodčí předložil potvrzení o důvodu omluvy (od lékaře, zaměstnavatele). KRD určí, z kterých termínů vybere rozhodčí náhradní víkend pro 
přijetí nominace. 

• Neprodleně oznámit příslušnému sekretariátu střet zájmu v případě, že je nominován k utkání, kterého se účastní družstvo oddílu, v němž působí či je nominován na 
utkání soutěže, v níž se jako hráč účastnil utkání v probíhající sezóně. 

• Plnit technické povinnosti stanovené řídícími orgány, legislativními předpisy a předpisem dané soutěže. Jedná se zejména o dostavení se k utkání v dané časové 
lhůtě předem (před televizním utkáním 75 min. před začátkem utkání), předložení licenčního průkazu bez vyžádání hlavnímu pořadateli, kontrolu zápisu o utkání 
v určité časové lhůtě, řízení utkání v předepsaném dresu, uvedení všech důležitých skutečností do zápisu o utkání, hlášení výsledků. 

• Vyslechnout připomínky a poznámky delegáta, případně odpovědět na jeho dotazy. 
• V případě neplnění jednotlivých povinností je rozhodčí připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce jsou udíleny na základě 

sazebníku pokut a na základě disciplinárního řádu. 

b. speciální povinnosti rozhodčího (odlišné pro jednotlivé licence) 
• Povinností rozhodčího pro získání licence je dále úhrada licenčního poplatku. Úhradu rozhodčí provede nejpozději 14 dní po školení. 
• Výše licenčních poplatků u jednotlivých licencí: 

Ø 2 000,- Kč za licenci rozhodčího A 
Ø 1 500,- Kč za licenci rozhodčího B 
Ø 2 000,- Kč za licenci rozhodčího W 
Ø 400,- Kč za licenci rozhodčího C, D 
Ø 300,- Kč za licenci rozhodčího E, F 
Ø 200,- Kč za licenci rozhodčího N 

• Poplatek za provedení náhradního testování: 
- rozhodčí licence C, D, E, F, N – 100,- Kč 
- rozhodčí licence A, B, W – 300,- Kč 

• Absolvovat vypsané semináře v průběhu sezóny v počtu: 
Ø 2 semináře rozhodčí všech licencí. Účast celostátních rozhodčích je povinná na všech akcích zveřejněných minimálně s dvouměsíčním předstihem 

v termínové listině KRD. V případě kolize termínu akce KRD s nominací mezinárodního rozhodčího na akci IFF, je tato nominace počítána jako splnění 
povinnosti. 

• Nabídnout k přijetí nominace minimálně: 
Ø 16 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 16 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence A, B, W. Do tohoto limitu se započítávají 

pouze víkendové hrací dny, nikoli hrací dny všední. 
Ø 12 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 12 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence C. 
Ø 10 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 10 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence D. 
Ø 8 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 8 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence E. 
Ø 6 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 6 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence F. 
Ø 4 hrací dny v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 4 hrací dny v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence N. 

• Pro získání minimálně stejné licence pro následující sezónu je nutné v dané sezóně: 
Ø rozhodčí licence A - odřízení min. 20 utkání v nejvyšších celostátních soutěžích a splněná účast na seminářích; 
Ø rozhodčí licence B - odřízení min. 20 utkání v celostátních soutěžích a splněná účast na seminářích; 
Ø rozhodčí licence W - odřízení min. 15 utkání v extralize žen a splněná účast na seminářích; 

c. materiální vybavení rozhodčích 
Ø Rozhodčí licence A a W obdrží 1 x za dva roky sadu dresů zdarma v rozsahu (2 ks triko, trenky, štulpny). 



B. DELEGÁTI 
a. obecné povinnosti delegáta (platí pro delegáty všech licencí) 

• Absolvovat celé základní školení, včetně úspěšného složení teoretických testů. 
• Základní školení celostátních delegátů (dále jen ZŠ) se koná ve dvou termínech – řádném a náhradním. Pokud delegát nesplní podmínky ZŠ v řádném termínu, má 

možnost absolvovat celé ZŠ v náhradním termínu. V takovém případě ovšem náklady na účast (cestovné, stravné a ubytování) v náhradním termínu nese sám 
delegát. 

• Na ZŠ se v řádném termínu musí přihlásit a dostavit všichni delegáti. Omluva je možná pouze pro nemoc či v případě zvlášť závažných důvodů. V případě omluvy 
z řádného termínu má delegát možnost absolvovat ZŠ v náhradním termínu. Pokud delegát nesplní podmínky ZŠ v náhradním termínu, získá úroveň licence dle 
dosažených výsledků. 

• Poskytnout veškeré požadované údaje, hlavně emailové a telefonické spojení. Delegát odpovídá za včasnou aktualizaci údajů na své osobní stránce ve FISu. 
• Znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné. Za ostatní řády jsou považovány zejména Legislativní předpisy, Předpisy 

soutěží, Ekonomická směrnice, Metodický pokyn pro delegáty a předpisy uveřejněné v brožuře Rozpis soutěží pro danou sezónu. 
• Aktuální delegace bude delegátovi zobrazena na jeho osobní stránce v systému FIS (nebude již zasílána e-mailem). Pro informace na následující víkend je delegát 

povinen zkontrolovat svoji osobní stránku ve FISu vždy ke středě 20.00 hod. Ke stejnému termínu také zkontrolovat informace o utkání v aktuálním programu utkání 
na oficiálních stránkách ČFbU a potvrdit nominaci v systému FIS. O jakýchkoliv důležitých informacích po tomto termínu informuje sekretariát KRD delegáta 
telefonicky. 

• Neprodleně se písemně, e-mailem, či telefonicky omluvit sekretariát KRD v případě, že delegát v průběhu sezóny nebude moci delegovat utkání, na které byl 
delegován. V případě omluvy týden před utkáním je povinná forma telefonické omluvy. K omluvě je vždy připojován důvod pro který se delegát omluvil. KRD může 
požadovat, aby delegát předložil potvrzení o důvodu omluvy (od lékaře, zaměstnavatele atd.). KRD určí, z kterých termínů si vybere delegát náhradní víkend pro 
přijetí delegace. 

• Plnit technické povinnosti stanovené řídícími orgány, legislativními předpisy a předpisem dané soutěže. 
• Zúčastnit se každého jednotlivého utkání, případně turnaje, na který byl delegován. Na každém turnaji vidět během turnaje při práci všechny nominované rozhodčí. 

V případě delegace na jednotlivé utkání být přítomen minimálně: 
Ø 120 minut v případě, že delegát bude plnit povinnosti marketingového supervizora při TV utkání; 
Ø 75 minut před TV utkáním; 
Ø 60 minut před utkáním nejvyšší celostátní soutěže; 
Ø 30 minut před utkání jiné soutěže; 

a minimálně 30 minut po utkání. 
• Technický delegát je povinen být přítomen utkání stejnou dobu před utkáním jako delegát. Činnost technického delegáta po utkání končí podpisem ZOU.  
• Kontrolovat pořadatelskou činnost pořádajícího oddílu, případně poradit při odstraňování nedostatků v pořadatelské činnosti (viz Zpráva delegáta-pořadatel a 

Povinnosti pořadatelů ligových utkání ČFbU). 
• Kontrolovat dostavení se a působení rozhodčích (viz Zpráva delegáta – pořadatel a Metodický pokyn pro delegáty). 
• Kontrolovat vyplnění ZOU (jsou-li vyplněny všechny předepsané údaje a ZOU řádně ověřen), chování hráčů, trenérů, funkcionářů a diváků (uvedení skutečností, 

které neviděl a nepotrestal rozhodčí do zprávy delegáta - postup dle článku 11.7 Soutěžního řádu). 
• Stanovit počet diváků přítomných utkání, při utkání kde je to požadováno, vždy v 15. minutě druhé třetiny. Prostor pro diváky zpříma vyfotografovat a fotky zaslat 

emailem jako přílohu na adresu soutěžního sekretariátu. V soutěžích, kde je to požadováno, fyzicky vzít a následně zaslat poštou na soutěžní sekretariát program 
k utkání. Pokud delegát nepošle naskenovanou barevnou kopii programu o utkání je povinen tento program zaslat soutěžnímu sekretariátu poštou první pracovní 
den po utkání. 

• Sledovat průběh utkání či turnaje a vést pohovor s rozhodčími po utkání, ve kterém s nimi konzultuje jejich výkon a případné nedostatky ze strany pořadatelů. Dále 
pak oznámí, hlavnímu pořadateli případné pořadatelské nedostatky. 

• Po skončení utkání či turnaje vypracuje delegát Zprávu delegáta o pořadateli a rozhodčích dle formuláře Zpráva delegáta a odešle ji v elektronické podobě přes svou 
osobní stránku v systému FIS. Zpráva delegáta musí být především úplná, mít odpovídající kvalitu a vypovídací schopnost. Tyto atributy posuzuje sekretář KRD či 
osoba pověřená KRD. Termín odeslání zprávy delegáta do systému FIS je v případě nejvyšších celostátních soutěží půlnoc druhého pracovního dne následujícího po 
dni odehrání utkání (nejčastěji úterý), v případě ostatních soutěží je to půlnoc čtvrtého pracovního dne následujícího po dni odehrání utkání (nejčastěji čtvrtek). 

• V případě neplnění jednotlivých povinností je delegát připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce jsou udíleny na základě 
sazebníku pokut a na základě disciplinárního řádu. 

b. speciální povinnosti delegáta (odlišné pro jednotlivé licence)  
• Povinností delegáta pro získání licence je dále úhrada licenčního poplatku. Úhradu delegát provede nejpozději 14 dní po školení. 
• Výše licenčních poplatků u jednotlivých licencí: 

Ø 700,- Kč za licenci celostátního delegáta  
Ø 400,- Kč za licenci technického delegáta. 
Ø 200,- Kč za licenci regionálního delegáta. 

• Absolvovat vypsané semináře v průběhu sezóny v počtu: 
Ø 2 semináře; Účast celostátních delegátů je povinná na všech akcích zveřejněných minimálně s dvouměsíčním předstihem v termínové listině KRD. V případě 

kolize termínu akce KRD s delegací mezinárodního delegáta na akci IFF, je tato delegace počítána jako splnění povinnosti. 
• Nabídnout k přijetí nominace minimálně: 

Ø 12 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 12 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – celostátní a technický delegát. 
Ø 10 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 10 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – regionální delegát. 

2) Rozdělení licencí rozhodčích a delegátů 
A. ROZHODČÍ 
A Extraliga mužů a 1. liga mužů 15 párů 

B 1. liga juniorů, Národní liga a Divize 35 párů 

W Extraliga žen 10 párů (i smíšený pár) 

C MČR starších žáků, play-off dorostenců až 10 párů v regionu 

D 2. liga juniorů, 1. liga dorostenců, play-off 1. ligy juniorek; 3. liga mužů až 15 párů v regionu 

E 1. liga žen, 1. liga juniorek, 3. liga juniorů, krajská liga mužů až 25 párů v regionu 

F ostatní regionální soutěže a soutěže mládeže neomezeno 

N nováčci a rozhodčí z povinnosti - nasazování o kategorii výše při nedostatku neomezeno 
- při uvážení může KRD nominaci provést tak, aby uvedená licence mohla rozhodovat i jiné soutěže než ty, které ji připadají (viz. tabulka výše)  

B. DELEGÁTI 
Celostátní delegát nejvyšší celostátní soutěže 20 osob 

Technický delegát nejvyšší celostátní soutěže 15 osob 

Regionální delegát ostatní celostátní soutěže a regionální soutěže  neomezeno 



3) Odměňování 

A. ROZHODČÍ 
Rozhodčím přísluší odměna za řízení utkání (viz. Předpisy soutěží), případně cestovní náhrady, stravné a náhrada za ubytování (viz. Předpis o vyplácení náhrad 
v celostátních soutěžích řízených ČFbU, Ekonomická směrnice ČFbU, případně předpisy upravující tyto náhrady v regionech). Odměny v celostátních soutěžích jsou 
uvedeny v následující tabulce. Odměny v regionálních soutěžích jsou v dané kategorii nižší než odměny v nejblíže vyšších soutěžích celostátních. 
 zč, play-down, baráž čtvrtfinále play-off semifinále play-off finále play-off 
Extraliga mužů – 15/16 1 700 1 700 1 700 3 000 
Extraliga mužů – 16/17 2 100 2 100 2 100 3 000 
Extraliga mužů – 17/18 2 500 2 500 2 500 5 000 
1. liga mužů – 15/16 900 1 000 1 000 1 200 
1. liga mužů – 16/17 1 000 1 200 1 200 1 500 
Extraliga žen 800 900 900 1 500 
Národní liga 700 800 800 900 
1. liga juniorů 700 800 800 900 
Divize 600 700 - - 
1. liga žen 500 600 600 600 
 zč, baráž play-up utkání zč mimo turnaj  
2. liga juniorů 300 400 300 - 
1. liga dorostenců 250 300 300 - 
1. liga juniorek 200 250 300 - 
soutěže veteránů 200 300 300 - 
 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 
Pohár mužů 300 400 400 500 
Pohár žen 250 400 - - 
 5. kolo osmifinále a čtvrtfinále semifinále finále 
Pohár mužů 700 900 1 200 2 000 
Pohár žen 400 600 800 1 000 

B. DELEGÁTI 
Delegátům přísluší odměna za utkání, případně cestovní náhrady, stravné a náhrada za ubytování Veškeré tyto náhrady jsou vypláceny ČFbU ve výších uvedených v 
Předpisu o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČFbU. 
• Delegáti jsou v celostátních soutěžích odměňováni za utkání, a to částkou 600 Kč/utkání. Techničtí delegáti pak částkou 350 Kč/utkání. V soutěžích regionálních 

stanoví odměny delegátům regionální KD. Výše odměny na utkání v regionálních soutěžích není vyšší než odměna na utkání v celostátních soutěžích. 
• V případě, že je delegát nominován na více jednotlivých utkání (nikoli na turnaj) v daném dni, je za každé další utkání odměněn částkou 600  Kč (350 Kč u 

technického delegáta jako kompenzace za čas strávený na utkáních). 
• Dále pak delegátům přísluší prémie ve výši 400 Kč (200 Kč u technického delegáta) za každou jednotlivou akci, kterou sledovali v případě, že jejich zpráva splňuje 

nároky na úplnost, včasné odeslání a kvalitu (odměna za dobrou práci).  
• V případě, že delegát bude vykonávat funkci supervizora při TV utkání, náleží mu za tuto činnost odměna 400 Kč/utkání. 
Akcí se rozumí turnaj či jednotlivé utkání. Pokud je delegát nominován na více jednotlivých utkání (např. extraliga mužů+extraliga žen), jedná se o jednu akci, v případě, 
že pořadatelem je jeden oddíl a rozhoduje stejný pár rozhodčích. Pokud některá z těchto podmínek splněna není, jedná se více samostatných akcí.  
• V případě neplnění povinností následují tyto sankce: 
Ø nedodání kompletní zprávy v termínu  - z prémie je strženo 200 Kč, 
Ø u Extraligy mužů v případě nedodání ani během dalšího pracovního dne strženo dalších 100 Kč, týká se např. toho, že někteří delegáti posílají včas pouze 

zprávu o pořadateli, nikoli o rozhodčích, 
Ø chybějící údaje (počet diváků apod.); nebo neúplnost (věty typu OK, v pořádku ...) - z prémie je strženo 100 Kč, 
Ø chybné údaje v hlavičce (jiné kódy, jiné datum, jiná utkání apod.) – z prémie je strženo 50 Kč, 
Ø nedodání kompletní zprávy ani po termínu – ze základní částky je strženo 200 Kč za každý týden zpoždění. 
Ø Pokud nebude zpráva delegátem řádně nahrána v systému FISu do 3 týdnu od účasti na daném utkání, nebude delegátovi vyplacena žádná odměna ani 

prémie. 

4) Možnosti postupu mezi licencemi 

doba podmínky postup mezi licencemi rozhodčí 
po půl roce zájem pískat, ochota stavět pískání nad jiné činnosti z N do F 
po půl roce projevený zájem, splněná účast na semináři, navržen reg. KRD z F do E 
po půl roce projevený zájem, splněná účast na semináři, navržen reg. KRD z E do D  
po roce projevený zájem, splněná účast na semináři, navržen reg. KRD z D do C, nebo W u žen. či smíš. párů 
po roce  navržen reg. KRD, splněná účast na semináři, úspěch při testech z C do B, nebo W u muž. párů 
po roce  navržen cel. KRD na základě výkonnosti, úspěch při testech z B do A 

doba podmínky postup mezi licencemi delegáti 
po roce  navržen reg. KD, účast na semináři, úspěch při testech o licenci výš 

5) Možnosti sestupu mezi licencemi 

doba podmínky sestup na licenci 
ihned disciplinární prohřešky, významné a opakované neplnění  
 povinností rozhodčího či delegáta, ukončení kariéry dle rozhodnutí příslušné KRD 
po roce na základě postavení na žebříčku, dle rozhodnutí KRD o licenci níž* 
* u licence W to znamená udělení licence C (v případě ženského či smíšeného páru rozhodčích W klesne až na licenci D) 

6) Možnost přestupu z licence W 
Rozhodčí licence W může (jen jednou) získat zpět licenci C na základě jeho žádosti. V případě, že se jedná o ženský či smíšený pár rozhodčích licence W a požádá o 
změnu, bude mu udělena licence D. O této žádosti rozhoduje KRD ČFbU a to po ukončení příslušné ligové sezóny. 



7) Sazebník pokut 

A. ROZHODČÍ 
# PROVINĚNÍ MAXIMÁLNÍ TREST PRO REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE MAXIMÁLNÍ TREST PRO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

1 Nedostatečná, či chybná kontrola ZOU 600,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce 

2 Nevyplnění nominační listiny v termínu v systému FIS 300,--Kč  nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 600,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 

3 Neaktuální povinné údaje v systému FIS 500,-- Kč 2.000,-- Kč 

4 Nedostatečná výstroj a výzbroj rozhodčího 500,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce 

5 Pozdní, nebo nedostatečná omluva z nominace 600,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 1 měsíc 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 2 měsíce 

6 Nedostavení se k nominovanému utkání 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 5.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců 

7 Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři) 500,-- Kč 2.000,-- Kč 

8 Opožděné dostavení se k nominovanému zápasu 1.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 3 měsíce 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 

9* Nevhodné chování rozhodčího (platí i mimo nominované 
utkání), opilost 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 5.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců 

10 Úmyslné ovlivnění výsledku zápasu Tyto přestupky budou postoupeny přímo Disciplinární komisi. 

11* Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného a 
stravného 1.000,-- Kč 4.000,-- Kč 

12 Omluvení se z termínu uvedeného na nominační listině 400,-- Kč 800,-- Kč 

13 Pochybení v zápase, která jsou v rozporu s pravidly 
florbalu 1.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 6 měsíců 5.000,-- Kč nebo/a pozastavení nominací na 12 měsíců 

Uvedené tresty jsou vždy uvedené jako maximální možné. Záleží na závažnosti přestupku, jeho četnosti a dalších okolnostech případu. Minimálním trestem 
je napomenutí. Finanční tresty lze kombinovat s pozastavením nominací dle potřeby. 

* tyto přestupky mohou být dle okolností považovány za disciplinární a jako takové postoupeny disciplinárnímu řízení. 

B. DELEGÁTI 
# PROVINĚNÍ MAXIMÁLNÍ TREST PRO REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE MAXIMÁLNÍ TREST PRO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

1 Nevyplnění nominační listiny v termínu v systému FIS 300,--Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců 600,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců 

2 Neaktuální povinné údaje v systému FIS 500,-- Kč 2.000,-- Kč 

3 Pozdní, nebo nedostatečná omluva z delegace 600,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 1 měsíc 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 2 měsíce 

4 Nedostavení se k delegovanému utkání 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců 5.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 12 měsíců 

5 Neúčast na povinné vzdělávací akci (semináři) 500,-- Kč 2.000,-- Kč 

6 Opožděné dostavení se k delegovanému utkání 1.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 3 měsíce 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 2 měsíce 

7* Nevhodné chování delegáta (platí i mimo delgované 
utkání), opilost 2.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 6 měsíců 5.000,-- Kč nebo/a pozastavení delegací na 12 měsíců 

8 Podíl na úmyslném ovlivnění výsledku zápasu Tyto přestupky budou postoupeny přímo Disciplinární komisi. 

9* Uvádění nepravdivých údajů při výplatě cestovného a 
stravného 1.000,-- Kč 4.000,-- Kč 

10 Omluvení se z termínu uvedeného na nominační listině 400,-- Kč 800,-- Kč 

Uvedené tresty jsou vždy uvedené jako maximální možné. Záleží na závažnosti přestupku, jeho četnosti a dalších okolnostech případu. Minimálním trestem 
je napomenutí. Finanční tresty lze kombinovat s pozastavením nominací dle potřeby. 

* tyto přestupky mohou být dle okolností považovány za disciplinární a jako takové postoupeny disciplinárnímu řízení. 



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Základní aspekty pohybového systému rozhodčích 

• být co nejblíže hře 
• mít pod kontrolou kritické zóny  
• mít pod kontrolou brankovou čáru 
• úsporný pohyb ve směru hry 

Základy pohybového systém 

Mezi rozhodčími musí být neustále míč. 
Podle pohybu míče a hráčů se rozhodčí 
pohybují, tak že jsou v podstatě stále za 
úrovní krajních bránících hráčů. Důležité je, 
že rozhodčí se musí dostat opravdu až za 
branku, protože jedině tak může kontrolovat 
situace v brankovišti a těsně před brankou. 
Vyvarovat se směřování do rohu a zůstávaní 
tam. Nebát se být více ve hřišti. 
Nepohybovat se u mantinelu či za ním na 
delší straně hřiště. 
 
 

Základní rozdělení kontroly 
hřiště 

1. Rozhodčí se musí po celou dobu 
pohybovat podle základního pohybového 
systému, aby mohli co nejlépe sledovat a 
reagovat na vzniklé situace. 

2. Rozhodčí musí mít při hře v blízkosti 
branky neustále pod kontrolou brankovou 
čáru. 

3. Vyvarujte se přímých kontaktů s hráči, 
ani se nepohybujte v jejich bezprostřední 
blízkosti. 

 

Kontrola hrací plochy běhen 
hry – příklad rozdělení 

1. Je-li míček ve vyšrafované ploše, sleduje 
míček rozhodčí R1; rozhodčí R2 přebírá 
kontrolu nad brankovištěm. 

2. Je-li míček v nevyšrafované ploše, 
sleduje míček rozhodčí R2; rozhodčí R1 
v tomto případě přebírá kontrolu nad 
brankovištěm. 

3. Jedná se o jednu z možností rozdělení 
kontroly hrací plochy. 

 
 

špatně

špatně

správně

správně

R2

R1

R2

R1



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Kritické zóny na hřišti 

Kritické zóny se mění v závislosti na tom, kde 
je situace 1-1 / 1-2 apod. Obtížné situace 
s míčem nebo bez míče. Branka (a hráči 
v blízkosti) musejí být po celou dobu pod 
kontrolou stejně jako herní situace s míčem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna delších stran v přerušené hře 

Rozhodčí využijí přerušenou hru, kdy 
důvodem přerušení je např. aut za brankou. 
Ve chvíli, kdy obě družstva střídají, tak si 
rozhodčí také vymění strany hřiště a to podél 
dlouhé strany hřiště. 
Změnu stran rozhodčí využijí ke krátké 
vzájemné konverzaci. 
 
 
 
 
 
 
 

Situace při přenášení hry podél mantinelu 

Varianta 1 
Při průniku hráče podél mantinelu rozhodčí 
neuhýbá za mantinel či do hřiště, ale 
správným pohybem se přesouvá přímo za 
branku. 
Důvodem je snaha o vyvarování se nebezpečí 
spojeném s kvapným únikem za mantinel a 
dále při pohybu za branku má rozhodčí 
neustále pod kontrolou brankovou čáru. 
Varianta 2 
Rozhodčí je blíže středu hřiště (např. při 
přesilovce). Neutíká pak před hráči, ale uhne 
do boku a sledujíc souboj směřuje za branku. 
Dočasnou změnou strany hřiště rozhodčí 
zabrání kolizi s hráči a dostane se na správné 
místo při stálé kontrole své části hřiště. 
 
 

R2

R1

Směr hry

R2

R1

Hráči střídají

R2

R1

Směr hry

R2
Varianta 2

Varianta 1



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

R1

R2

souboj hráčů

kontroluje
svou část hřiště

R1
pozice B

pozice A
Q

Odstupování rozhodčího od mantinelu při základním pohybovém systému  

Rozhodčí R1 má v pozici A při souboji hráčů u 
mantinelu zakrytý výhled hráčem Q, proto 
odstupuje od mantinelu směrem do hřiště do 
pozice B, aby na souboj hráčů lépe viděl. Dle 
vývoje situace se buď vrací do pozice A nebo 
ustupuje za branku. Rozhodčí R2 kontroluje 
svoji polovinu hřiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozice při provádění trestného střílení 

Rozhodčí R2 stojí zády ke střídačce a 
kontroluje brankovou čáru a případná 
provinění brankáře. 
Na začátku trestného střílení musí být 
brankář na brankové čáře. 
Rozhodčí R1 stojí naproti střídačce na úrovni 
velkého brankoviště a kontroluje celé 
provedení trestného střílení a případná 
provinění hráčů na střídačkách. Rozhodčí R1 
zahajuje provádění trestného střílení jedním 
hvizdem. 
 
 
 
 

Pozice při vhazování na rohovém bodu 

Rozhodčí R2 stojí před půlící čarou čelem 
k místu provádění vhazování a kontroluje 
celé hřiště před sebou. Rozhodčí R1 stojí 
v rohu přímo u místa vhazování buď za 
mantinelem nebo ve hřišti u zadního 
mantinelu. Přitom kontroluje provádění 
vhazování. Rozhodčí R1 zahajuje vhazování 
jedním hvizdem. 

 

 

 

 

 

R2

po celou dobu t.s
 stojí na místě

kontroluje
brankovou čáru

R1

R1

R2

R1



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Pozice při brance, vyloučení, time-outu, před zahájením a na konci třetin I 

Oba rozhodčí R1 a R2 stojí před 
zapisovatelským stolkem na středové čáře 
čelem ke střídačkám. Při kontaktu se stolkem 
rozhodčí R1 stojí stále čelem ke střídačkám a 
kontroluje celou hrací plochu a pouze 
rozhodčí R2 komunikuje se zapisovatelským 
stolkem. Rozhodčí R1 opakuje všechny 
signály po rozhodčím R2. 

 

 

 

 

 

Pozice při brance, vyloučení, time-outu, před zahájením a na konci třetin II 

Oba rozhodčí R1 a R2 stojí na středové čáře 
čelem ke střídačkám a zapisovatelskému 
stolku tak, aby měli celý prostor pod 
kontrolou. 
Branka: po konzultaci o střelci a asistujícím 
hráči mezi rozhodčími zůstává rozhodčí R1 ve 
stejné pozici a rozhodčí R2 odchází 
k zapisovatelskému stolku a komunikuje 
s ním. Poté již rozhodčí R2 zůstává na straně 
střídaček a zapisovatelského stolku. 
Vyloučení, time-out: po konzultaci na 
místě dle nákresu, zůstává rozhodčí R1 na 
místě a ukáže signál pro výši trestu a 
přestupek (případně time-outu), zatímco 
rozhodčí R2 odchází k zapisovatelskému stolku a komunikuje s ním. Poté již rozhodčí R2 zůstává na straně 
střídaček a zapisovatelského stolku. 
 
 

Pozice při vhazování na středovém bodě 

Rozhodčí R1 stojí naproti střídačkám, na 
opačné polovině než rozhodčí R2 a 
kontroluje celé území před sebou. 

Rozhodčí R2 je na straně toho mužstva, 
které právě skórovalo. Před zahájením 
třetiny stojí rozhodčí R2 na straně toho 
družstva, které je ve vedení (při remíze u 
střídačky hostí). 

R2 je blíže středového bodu a zkontroluje 
brankáře a postavení hráčů na vhazování a 
po zahájení hry odstupuje do opačné pozice 
k rozhodčímu R1. 

 

R1R2

R1R2

R1

R2



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Cesta k zapisovatelskému stolku I 

Rozhodčí R2 stojí čelem ke střídačkám před 
zapisovatelským stolkem, čeká na 
rozhodčího R1 a kontroluje celou hrací 
plochu. Rozhodčí R1 směřuje 
k zapisovatelskému stolku za bránou podél 
strany opačné ke střídačkám. 

 

 

 

 

Cesta k zapisovatelskému stolku II 

Rozhodčí R1 směřuje podél mantinelu k 
zapisovatelskému stolku. Při tom kontroluje 
celou hrací plochu. Rozhodčí R2 směřuje ke 
stolku podél středové čáry. Při tom musí 
předcházet možným kontaktům s hráči, tzn., 
počká až v cestě mezi ním a stolkem nebude 
vysoká koncentrace hráčů. 

 

 

 

 

 

Pohyb rozhodčího při souboji v opačném rohu 

Při souboji v rohu je nutné si zajistit 
dostatečný výhled a to pohybem R2 
k místu souboje. 
Chybou je zůstat v opačném rohu. 
Správným pohybem je jít co nejblíže 
k souboji. 
Po skončení souboje v rohu se rozhodčí 
R2 vrací na výchozí stranu hřiště. 
 
 
 
 
 

R1

R2

R1

R2

R1

R2



Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Označování místa volného úderu – důležité aspekty 

• co nejméně pohybu (v součtu obou rozhodčích) 
• pohybovat se ve směru hry 
• neustále mít pod kontrolou brankovou čáru 

Pohyb rozhodčích a místo 
volného úderu – příklad I 

Rozhodčí R2 zůstává ve své pozici a 
kontroluje prostor velkého brankoviště. 
Rozhodčí R1 označí místo provádění volného 
úderu a poté se vrátí do pozice před volným 
úderem. 

 
 
 
 

Pohyb rozhodčích a místo volného úderu – příklad II 

Varianta I (vhodnější): Rozhodčí R2 
označí místo provádění volného úderu. Při 
tom si s rozhodčím R1 vymění pozice na 
hrací ploše podél kratší strany hřiště. 
Rozhodčí R1 okamžitě směřuje podél 
mantinelu za prodlouženou brankovou 
čarou. Rozhodčí R2 pak zaujímá pozici u 
středové čáry. Výhoda – oba rozhodčí se 
pohybují ve směru hry. 
Varianta II: Rozhodčí R1 označí místo 
provádění volného úderu. Při tom si 
s rozhodčím R2 vymění pozice na hrací ploše 
podél delší strany hřiště. Rozhodčí R2 
okamžitě směřuje podél mantinelu za 
prodlouženou brankovou čarou. Rozhodčí R1 
pak zaujímá pozici u středové čáry. 

Pohyb rozhodčích a místo volného úderu – příklad III 

Rozhodčí R2 označí místo provádění volného 
úderu. Při tom se každý dostane na druhou 
polovinu hřiště přes střed. Rozhodčí R1 
přejde za brankou do nové pozice, tak aby 
měl úplný přehled. Rozhodčí R2 po označení 
místa volného úderu odstoupí a zaujme pozici 
u středové čáry. 

 

 

 

 

R1

R2

směr hry

místo volného úderu

R1

R2

směr hry

místo volného úderu
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Vybrané situace k pohybovému systému rozhodčích florbalu 

Pohyb rozhodčích při hře za brankou 

Rozhodčí R1 sleduje souboj hráčů a 
pohybuje se podle něj. Jakmile souboj 
za brankou skončí a hra se přesunuje 
na druhou stranu, tak se rozhodčí 
vrací zpět do svého původního 
postavení. Rozhodčí R2 zůstává 
v postavení u středové čáry a sleduje 
dění před brankou. 
 
 
 
 

 

 

Zranění hráče 

1. Rozhodčí zjistí, zdali zraněný potřebuje 
pomoc; pokud je to nutné, umožní 
zdravotní službě vstup na hřiště. 

2. Oba rozhodčí zaujmou pozici v neutrální 
zóně, tak aby měli přehled o celkovém 
dění na hřišti. 

3. Neutrální zónu u stolku časoměřičů zvolí 
v případě, že se zranění nestalo přímo 
tam. 

4. Nezapomeňte tuto situaci využít 
k diskuzi o problémových situacích, které 
nastaly během utkání. 

5. Příležitost k výměně stran. 
 
 
 

Chování při konfliktu na hřišti 

1. Pokud můžete v takové situaci 
zasáhnout, UDĚLEJTE TO!!! Vždy 
ovšem pouze jeden rozhodčí. Druhý 
rozhodčí kontroluje, jestli nevznikají další 
konflikty. 

2. Druhý rozhodčí dále sleduje, kdo bude 
za konflikt potrestán. 

3. Při větším konfliktu zůstávají oba 
rozhodčí mimo konflikt a sledují, kteří 
hráči budou potrestáni a za co. 

 
 
 
 

R2R1
Zraněný hráč

v péči zdravotníků

R1

R2

. souboj hráčů
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Předpis o vyplácení náhrad v celostátních soutěžích řízených ČFbU 

Článek I Základní ustanovení 
1. Předpis upravuje poskytování náhrad cestovních výdajů spojených se soutěžním utkáním delegovaným rozhodčím. 
2. Předpis se vztahuje pouze na soutěžní utkání v soutěžích řízených ČFbU a finančně zabezpečované oddíly (dále pouze 

“pořadatel“). 
3. Delegovaným účastníkem (dále pouze “účastník utkání”) je rozhodčí delegovaný řídícím orgánem ČFbU. 
4. Víkendová nominace rozhodčích (dále jen „nominace“) je seznam zápasů, na které jsou rozhodčí řídícím orgánem ČFbU 

nominováni. 

Článek II Cestovní náhrady 
1. Delegovaným rozhodčím náleží náhrada prokazatelných a prokázaných1 jízdních výdajů hromadným dopravním 

prostředkem (vlakem nebo autobusem) z místa trvalého bydliště (popř. z místa ubytování po předchozím utkání nebo 
z místa prvního utkání), do místa konání utkání a zpět (domů, popř. na ubytování). Při použití vlaku náleží náhrada jízdného 
rychlíkem II. vozové třídy včetně místenky. 

2. Do náhrad patří také prokázané1 náklady na jízdné městskou hromadnou dopravou v místě bydliště i v místě konání utkání. 
3. V případě, že použití hromadného dopravního prostředku není hospodárné, popř. není z časového hlediska reálné, je 

možné, aby rozhodčí použil vlastní motorové vozidlo. Použití vozidla musí být prokazatelné. Sazba za použití vlastního 
motorového vozidla je stanovená ve výši 4,- Kč na jeden kilometr. 

4. Při cestě autem z jednoho místa a jedním směrem musí delegovaní rozhodčí použít pouze jedno motorové vozidlo. Případné 
použití dvou vozidel musí být předem schváleno řídícím orgánem a oznámeno pořadateli. 

5. Ve sporných případech o použití vlastního motorového vozidla rozhodne řídící orgán soutěže2. 
6. Cestovní náhrady rozhodčím jsou vypláceny pořadatelem utkání a to i v případě, že se utkání neuskuteční. 

Článek III Stravování a stravné 
1. Pořadatel poskytuje náhradu ve formě stravného takto: 

- za den, kdy rozhoduje utkání konané ve vzdálenosti větší než 150 km od místa bydliště činí náhrada 100,- Kč; 
- za den, kdy rozhoduje utkání konané ve vzdálenosti větší než 300 km od místa bydliště činí náhrada 150,- Kč; 
- stravné vyplácí pořadatel prvního utkání, které splňuje výše uvedené podmínky. 

Článek IV Ubytování 
1. V případě, že nominace trvá déle než jeden den a účastníkovo trvalé bydliště není totožné s místem konání nominace je 

pořadatel povinen poskytnout účastníkovi ubytování v odpovídající kvalitě. 
2. Pořadatel je povinen dodržovat zásady přiměřenosti a hospodárnosti s přihlédnutím k místním možnostem ubytování. 
3. Ve výjimečných případech lze poskytnout ubytování i pokud nominace netrvá déle než jeden den a pokud to charakter 

nominace vyžaduje. O těchto případech rozhoduje příslušný orgán ČFbU nebo pořadatel soutěžního utkání po dohodě s 
delegovaným rozhodčím. Rozhodčí jsou v těchto případech povinni o poskytnutí ubytování informovat sekretariát ČFbU pro 
ligové soutěže. 

4. Ubytování zajišťuje poslední pořadatel v den utkání v případě projeveného zájmu rozhodčích nejpozději den před konáním 
utkání. 

5. V případě nezajištění ubytování pořadatelem, vyplatí rozhodčímu částku 300,- Kč na osobu a noc na ubytování. 
6. V případě, že rozhodčí má zájem o zajištění ubytování a odpovědný pořadatel je zajistí, nemá rozhodčí nárok na náhradu za 

ubytování. 
7. Zajištění popř. nezajištění ubytování delegovaným rozhodčím je potřeba uvést v hlášence o utkání3. 
8. V případě, že si rozhodčí zajišťují ubytování samostatně, jsou povinni si ubytování zajistit v místě konání utkání popřípadě 

po trase do místa konání utkání následující den. Pokud si ubytování zajistí v jiném místě, nejsou oprávněni požadovat 
cestovní náhradu do místa takového ubytování. 

Článek V Ostatní 
1. ČFbU proplatí pořadateli prokazatelné vyšší náklady (viz bod 2) na základě žádosti oddílu dodané písemně po skončení 

soutěží, nejpozději však do 10. května v rámci daného soutěžního ročníku, na adresu řídícího orgánu ČFbU4. 
2. Nárok na proplacení prokazatelných nákladů vyšších než: 

- Extraliga mužů 12. 000,- Kč 
- 1. liga mužů 10. 000,- Kč 
- Extraliga žen a Národní liga 8. 000,- Kč 
- 1. liga juniorů 8. 000,- Kč 
- Divize 6. 000,- Kč 
- Ostatní celostátní soutěže 3. 000,- Kč 

 
1 Rozhodčí předloží jízdenku k nahlédnutí (kontrole) pořadateli. 
2 Řídící orgán bude posuzovat vzdálenost z místa bydliště do místa utkání podle nejrychlejší trasy na stránkách www.mapy.cz. 
3 Tyto informace poslouží rozhodčím k domluvě s pořadatelem o nutnosti případného zajištění ubytování. Rozhodčí bude kontaktovat osobu 

uvedenou na hlášence min. týden před utkáním. V případě dodatečné nominace ihned po převzetí nominace. 
4 Prokazatelné vyšší náklady musí být samozřejmě doloženy písemně a sečítají se částky za cestovné, ubytování (do max. výše 300 

Kč/noc/rozhodčího) a stravné pro rozhodčí. 
 



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 ČFbU, který je schválen KRD ČFbU. Oficiálními 
dresy pro sezónu 2015/2016 jsou dresy ADIDAS verze 2012 a 2014.  

 

 

 

 

 

 

dres Adidas 2012 verze žlutá (fialové prvky) dres Adidas 2014 verze žlutá (pruh na zádech) 

 

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

Rozhodčí musí být před, během a po utkání (viz časy uvedené v Instrukcích pro rozhodčí) řádně 
oblečen. To znamená: předepsaný oficiální dres v trenýrkách, vytažené štulpny, nášivka na dresu, 
sportovní obuv. 

Nášivka s logem ČFbU 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 mít upravené vlasy (učesán), nedbalá elegance (upraven, nikoliv však stroze). 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 nevyjadřovat 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. 



SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
výtah pro rozhodčí - 2015 

článek 2 
Ligové soutěže 

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. 

článek 3 
Organizace soutěží 

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

žákovských soutěží, nadstavba dorostenek, nadstavba soutěže veteránů a soutěže veteránek; 
nejvyšší regionální soutěže: soutěže mužů, juniorů a veteránů; 
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 může oddíl 

použít jiné rozlišení názvů družstev. 
k) u družstev hrající nejvyšší celostátní soutěže vést požadované aktuální údaje na definovaném datovém úložišti. Požadované údaje a 

definované datové úložiště jsou stanoveny v Rozpisu soutěží ČFbU. 
l) na výzvu řídícího orgánu soutěže předložit písemně kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu nebo vrcholovému 

sportu (dále také jako „lékařský posudek“) hráče uvedeného na soupisce družstva do 10 dnů od doručení výzvy. 
Nesplnění těchto povinnosti může být trestáno pořádkovými pokutami. 

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. 
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b) Za družstvo mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy dva hráči dané věkové kategorie z každé jiné soupisky jiných družstev téhož 
oddílu startujících ve stejné věkové kategorii. Za družstvo může nastoupit i třetí hráč dané věkové kategorie 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) tohoto SŘ 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. 
5.7. 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) nenominovat k utkání více než 5 hráčů působících v družstvu na hostování či střídavé hostování či střídavý start; 
d) nominovat k utkání pouze hráče, kteří nenastoupili za jiný oddíl v jiném utkání konaném v rámci stejného kola soutěže; 
e) nenominovat k utkání hraném mimo základní část soutěže hráče působícího na střídavý start, který za dané družstvo nenastoupil, alespoň 

k 30 % utkání tohoto družstva v základní části; 
f) nenominovat k utkání baráže hráče působícího v družstvu na střídavý start, pokud se družstvo v baráži utká s družstvem mateřského 

oddílu tohoto hráče. 

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) Pokud se v kategoriích starší žáci, starší žákyně a vyšší dostaví 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. Lékařský posudek 
a) Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 

lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se 
závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal. 

b) Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců. 
c) Za dodržování povinností uvedených v bodě 6. 2. písm. a) odpovídá oddíl. 
d) Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.  

článek 7 
Povinnosti pořadatele utkání 

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 – Syntetické 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.  

7.4. 
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. 

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 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 ukážou 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. 
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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. 

a) 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. 

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. 
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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. V případě že na turnaji nejsou sehrána 
více než dvě po sobě jdoucí utkání, vyplácí pořadatel rozhodčímu 50% z odměny z každého neodehraného utkání do maximální výše 250 Kč za 
všechna neodehraná utkání. 
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. 
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). 
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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 atd.); 
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 18 let, splnit spolu s kapitánem před a po utkání všechny povinnosti uložené 

kapitánovi tímto SŘ a pravidly florbalu. 
g) asistovat při prokazování totožnosti. 
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. 
Trenér nebo asistent družstva je povinen v nejvyšších a vyšších celostátních soutěžích do 15 minut po skončení utkání poskytnout pořadateli 
vyjádření k utkání. 
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. 
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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. Řídící orgán nemusí vyhlásit kontumační výsledek 
dle bodu 13.2. tohoto SŘ v mládežnických soutěžích kde není tvořena dlouhodobá výsledková tabulka. 

článek 15 
Soutěže mládeže 

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 
a) Řídící orgán soutěže může v rozpisu soutěže kategorie mladší žáci, starší 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. 
b) Pokud oddíl nemá přihlášené družstvo v kategorii starších žákyň, může hráčka této kategorie nastupovat za družstvo jiného oddílu, které 

má přihlášené družstvo v kategorii starších žákyň. 
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. 
d) Pokud je hráč určité věkové kategorie uveden na soupisce družstva vyšší věkové kategorie, je ve své kategorii oprávněn nastoupit pouze 

za A družstvo v případě, že má oddíl více družstev této kategorie. Toto ustanovení neplatí pro hráče věkové kategorie mladší žáci, mladší 
žákyně a nižší. 

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

16.3. Působení hráčů v soutěžích veteránů 
a) v soutěžích veteránů mohou nastupovat pouze hráči s platnou licencí; 
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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. 
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Pokyny pro vyplňování Zápisu o utkání ČFbU 
q Před utkáním: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, předepíše týmy i rozhodčí, vše čitelně hůlkovým písmem 

- soutěž, zápas, kolo: kód soutěže např. 8XM1-A; kód zápasu dle Rozpisu utkání např. 8XM1-A025; kolo dle Rozpisu utkání např.: 2. kolo 
- den, hala: např.: sobota 1. 11. 2011; hala např.: SH Dukla Liberec 
- zapisovatel, časoměřič: jména odpovědných osob např.: Josef Chroustal 
- pořadatel: pořádající oddíl např.: Dukla Praha 
- DOMÁCÍ, HOSTÉ: předepsat družstva dle rozpisu utkání 
- hlavní pořadatel jméno hlavního pořadatele např.: Josef Chroustal 
- rozhodčí: předepsat jména na základě předložených licencí 
- delegát: předepsat jméno na základě předložené licence 

• vedoucí družstva: vyplní do stanovené doby před utkáním soupis hráčů; nejprve uvede brankáře a potom hráče v poli v pořadí podle čísel 
- číslo, post, příjmení, jméno: kapitána označí písmenem „C“ a brankáře písmenem „G“ (jedna kolonka pro brankáře je již předepsána, další brankáři jsou  

a datum narození uvedeni na následujících řádcích), hráči v poli jsou uvedeni v pořadí podle čísel; dále uvede datum narození u každého hráče; 
- v poslední kolonce označí hráče, kteří hostují (písmeno H), dále hráče, kteří jsou na soupisce jiného družstva téhož klubu (např. B), dále hráče mladší 

věkové kategorie (v chlapeckých kategoriích: písmeno J – junior; D – dorostenec; SŽ – starší žák; MŽ – mladší žák; E – elév; P – přípravka; 
v dívčích kategoriích: J – juniorka; D – dorostenka; SŽ - starší žákyně; MŽ – mladší žákyně; E – elévka; MI – mini žákyně) 

- realizační tým: uvede funkci, příjmení, jméno a datum narození člena realizačního týmu; případně licenci (u trenéra) 
- nástup brankáře: doplní číslo brankáře nastupujícího na začátku utkání 
- zahajovací sestava: doplní čísla hráčů v poli nastupujících na začátku utkání 
- podpis vedoucího družstva: potvrzuje odpovědnost za správnost všech výše uvedených údajů a fakt, že vedoucí družstva už nemíní soupis hráčů doplňovat 

• rozhodčí: po namátkové kontrole totožnosti hráčů (čísla zapíše do příslušné kolonky) a po kontrole totožnosti vedoucího družstva a trenéra 
30 minut před utkáním proškrtnutím prázdných řádků v sestavě znemožní dopsání dalších hráčů či členů realizačního týmu; dále 
vyplní kolonku certifikace mantinelů a branek, rozměry hřiště a přítomnost zdravotníka, kam uvede údaje zjištěné přímo na hřišti. 

q V průběhu utkání: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem 

- začátek utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat 
- při brance: - tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení) 

- čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
- Gól:  číslo střelce branky (nahlásí rozhodčí); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, 

pokud se tam nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
- A (asistence): číslo hráče (nahlásí rozhodčí), který se na brance podílel asistencí (nahrávkou); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se 

nahlášené číslo nachází v kolonce číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
- skóre: aktuální skóre vždy z pohledu domácích 
- kód branky: - pomlčka nebo nevyplněná kolonka znamená, že branka padla při hře 5 x 5, 4 x 4 nebo 3 x 3 

P znamená, že družstvo vstřelilo branku v přesilovce 
O znamená, že družstvo vstřelilo branku v oslabení 
S znamená, že družstvo vstřelilo branku při power play do prázdné branky soupeře (branka není počítána do statistik brankáře) 
V znamená, že se jedná o vlastní branku (jako číslo střelce se uvádí číslo hráče, který si vstřelil vlastní branku). 

- při trestném střílení (zapisuje se do kolonky branky): 
-   u rozdílového trestného střílení po prodloužení se proškrtnou kolonky třetina, čas a asistence; 
- tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení); ve které třetině bylo trestné střílení prováděno; 
- čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
- Gól (číslo hráče): číslo hráče, který provádí trestné střílení (nahlásí rozhodčí); zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází 

v kolonce číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
- A (asistence): při trestném střílení se proškrtává 
- skóre: při proměnění trestného střílení se zapíše aktuální skóre vždy z pohledu domácích; při neproměnění se kolonka proškrtne 
- kód branky: T znamená, že trestné střílení bylo proměněno 

X znamená, že trestné střílení nebylo proměněno 
- při vyloučení: - tř.: (třetina): 1., 2., 3., P (prodloužení) 

- čas třetiny: každá třetina začíná časem 0:00 a končí časem 20:00 nebo 15:00 (případně jiným dle předpisu soutěže) 
- hráč: číslo hráče, jemuž je udělen trest (nahlásí rozhodčí), zapisovatel je povinen zkontrolovat, jestli se nahlášené číslo nachází v kolonce 

číslo hráče, pokud se tam nenachází, okamžitě o tom informuje rozhodčí 
- trest: označení trestu: 2‘ znamená dvouminutový trest 

5‘ znamená pětiminutový trest 
10‘ znamená osobní desetiminutový trest, může být uložen jen ve spojitosti s dvou- nebo pětiminutovým trestem, který je uložen ve 

stejném čase, ale zapsán je na dalším nebo předchozím řádku témuž hráči; 
ČK znamená vyloučení do konce utkání (druh určuje kód přestupku), s vyloučením do konce utkání je vždy uložen pětiminutový trest, 

který je uložen ve stejném čase, ale zapsán je na dalším nebo předchozím řádku témuž hráči; 
- kód přestupku: 

612 vyloučení do konce utkání 1 905 hra mezi nohama 912 nesprávný kop (faul nohou) 919 hra vleže 926 hra bez hokejky či nesebrání zlomené hokejky 
614 vyloučení do konce utkání 2 906 hákování 913 vysoký kop 920 ruka 927 nesprávné vybavení či opomenutí opravy vybavení 
616 vyloučení do konce utkání 3 907 nedovolené vrážení 914 vstup do malého brankoviště 921 hlavička 928 neuvedení v sestavě 
901 sekání 908 vrážení zády 915 nedovolená vzdálenost 922 špatné střídání 929 sabotáž hry 
902 blokování hokejky 909 hrubost 916 nedovolený výskok 923 opakované přestupky 930 neoprávněná kontrola vybavení soupeře 
903 zvedání hokejky 910 držení 917 nesprávný výhoz 924 zdržování hry   
904 vysoká hokejka 911 bránění ve hře 918 špatně provedený volný úder 925 nesportovní chování   

- nástup brankáře: při střídání brankářů uvést třetinu a čas třetiny, ve kterém došlo ke střídání brankářů, uvést číslo nově nastoupivšího brankáře, 
v soutěžích, u nichž je stanovena povinnost počítat střely, se navíc za každého brankáře (pokud dojde ke střídání) za lomítko 
napíše počet střel, které na něho byly vyslány (včetně střel, které skončili brankou); příklad:  

tř. čas třetiny číslo / střely 
I. 0:00 99 / 18 

III. 2:45 1 / 6 

- time out: třetina a čas třetiny, ve kterém byl čerpán oddechový čas 
- I., II.,III. třetina, prodloužení: doplní výsledek dané třetiny (nikoliv celkové skóre po dané třetině) 
- počet diváků: počet stanoví hlavní pořadatel v 15. minutě 2. třetiny; povinnost uvádět počet diváků stanovuje předpis soutěže; 
- střely na branku: po každé třetině a celkově (povinnost počítat střely stanovuje předpis soutěže); počítání střel na branku: 

do statistiky, která je uvedena v zápise o utkání se počítají pouze střely, které zasáhly prostor brány, to jsou: 
1. střely, které skončily vstřelenou brankou; 2. střely, které zachytil nebo vyrazil brankář; 
střely, které NEJSOU započítávány: střely mimo a zablokované pokusy o střelu; 

 
 

q Záznamy rozhodčích: 
- zde rozhodčí popisuje závažnější provinění (podléhající disciplinárnímu řízení), případně zde uvádí skutečnosti, které se nevešly do záznamů na přední straně 

zápisu o utkání; 
- nevyplněnou část Záznamů rozhodčích rozhodčí proškrtnou; 
- oba rozhodčí a kapitáni či vedoucí družstva (pokud je kapitán mladší 18 let) se podepíší do příslušných kolonek ve spodní části Záznamů rozhodčích; 
- svým podpisem kapitáni stvrzují, že byli seznámeni se Záznamy rozhodčích a že berou na vědomí všechny údaje uvedené v zápise o utkání. 

 
 rozhodčí  podpis  kapitán domácích  podpis 

 rozhodčí 
 podpis 

 kapitán hostů 
 podpis 

q Po ukončení utkání: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem 

- konečný výsledek: součet výsledků jednotlivých třetin a prodloužení; pokud utkání rozhodla trestná střílení po prodloužení je skóre prodloužení 0:0 a 
konečný výsledek je doplněn označením pn; konečný výsledek utkání rozhodnutého v prodloužení je doplněn označením p 

- konec utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat 
- nejlepší hráč utkání zapíše číslo zvoleného hráče; za výběr hráče je odpovědný hlavní pořadatel, trenér družstva má právo nejpozději 5 minut před 

koncem 3. části nahlásit nejlepšího hráče družstva hlavnímu pořadateli; 
- počet přesilovek uvede počet přesilovek (nikoliv počet vyloučení), které mělo k dispozici domácí resp. hostující družstvo; 
- podpis zapisovatel a časoměřič podepíší ZOU 

• hlavní pořadatel: podepíše Zápis o utkání; po utkání do 10 minut nahlásí výsledek pomocí buď sms zprávy nebo on-line přenosu nebo přímým 
zadáním do informačního systému ČFbU (FIS) pracujícího v internetové síti. 

• rozhodčí: zkontrolují konečný výsledek podle počtu střelců jednotlivých družstev, proškrtnutím znemožní dopsání dalších údajů, zapíší 
všechny zjištěné důležité skutečnosti (nedostatky v pořadatelství, zranění, vyloučení do konce utkání apod.), doplní případné 
námitky kapitánů družstev; nechají Zápis o utkání podepsat kapitány družstev, delegátem a nakonec jej sami podepíší. 
V neturnajových celostátních soutěžích (včetně pohárové soutěže) si originál Zápisu o utkání nechají pro zaslání na 
sekretariát soutěžního úseku. V ostatních soutěžích vrátí originál pořadateli. Kopie předají kapitánům. 
V případě udělení vyloučení do konce utkání 3 odešlou emailem do 24 hodin po utkání fotokopii obou stran originálu Zápisu o 
utkání na adresu DK ČFbU spolu s podrobnou zprávou o přestupku; 

• kapitáni: podepíší Zápis o utkání; pokud je kapitán mladší 18 let, podepíše Zápis o utkání vedoucí družstva 

• delegát utkání: podepíše Zápis o utkání 

• pořadatel odešle, v soutěžích, kde Zápis o utkání nepřebírají rozhodčí, originál Zápisu o utkání nejpozději následující pracovní den po sehrání 
utkání na adresu příslušného sekretariátu (všechny soutěže mimo neturnajové celostátní soutěže). 



 kód datum  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód

 soutěže turnaje  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání

 hala I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek

 pořadatel

 oddíl

 hlavní pořadatel  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec

 jméno  podpis  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:

číslo číslo  příjmení a jméno hráče družstva

1. sada 2. sada  v pořadí podle čísel
tresty

ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS O UTKÁNÍCH ČFbU Sekretariát ČFbU pro ligové soutěže; Matulkova 11, 612 00 Brno; tel. + fax: 541 222 388; mobil: 775 339 326; email: souteze@cfbu.cz; www.ceskyflorbal.cz

: : :: :

DRUŽSTVO

: :

branky (brankář) asistence tresty branky (brankář)

:

datum narození (H/J/B) asistence

: : : : :

verze 2015

SOUPEŘ SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část II. část

: :

tresty

SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část

: : : : :

branky (brankář) asistencebranky (brankář) asistence tresty branky (brankář) asistence tresty

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání

 podpis odpovědného

 vedoucího družstva

Realizační tým družstva

 funkce  příjmení a jméno (licence) datum narození

 trenér

 vedoucí

 vedoucího družstva

Záznamy rozhodčích  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace mantinelů rozměry hřiště  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(délka x šířka v m)  vedoucího družstva  vedoucího družstva  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace branek snížení branek jméno zdravotníka  podpis odpovědného  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(o kolik cm) přítomného turnaji  vedoucího družstva  vedoucího družstva  vedoucího družstva



Pokyny pro vyplňování Zjednodušeného Zápisu o utkáních ČFbU 
q Před utkáním: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, předepíše týmy i rozhodčí, vše čitelně hůlkovým písmem; 

- soutěž, utkání, kolo: kód soutěže např. 8XM1-A; kód utkání dle Rozpisu utkání např. 8XM1-A025; číslo kola dle Rozpisu utkání např. 2. kolo; 
- datum turnaje, hala: např.: 1. 11. 2008; hala např.: SH Dukla Liberec; 
- pořadatel: pořádající oddíl např.: Dukla Praha; 
- DRUŽSTVO: zjednodušený zápis se vypisuje za celý turnaj a jsou v něm zaznamenány údaje jednoho družstva; např.: Tygři Kostelec; 
- hlavní pořadatel jméno hlavního pořadatele např.: Josef Chroustal; 
- rozhodčí: předepsat jména na základě předložených licencí k jednotlivým utkáním; 
- delegát: předepsat jméno na základě předložené licence k jednotlivým utkáním; 

• vedoucí družstva: vyplní do 30 minut před prvním utkání družstva na turnaji sestavu hráčů; nejprve uvede brankáře a potom hráče v poli v pořadí podle čísel; 
- číslo, post, příjmení, jméno: označí kapitána, dle pravidel písmenem C; brankáře v daném utkání označí slovem „brankář“ do kolonky „Branky (brankáři)“ u jména příslušného hráče; 

a datum narození hráči v poli jsou uvedeni v pořadí podle čísel; dále uvede datum narození u každého hráče; 
- v poslední kolonce označí hráče, kteří hostují (písmeno H), dále hráče, kteří jsou na soupisce jiného družstva téhož klubu (např. B), dále hráče mladší věkové kategorie (v chlapeckých kategoriích: písmeno J – junior; D – dorostenec; SŽ – starší žák; MŽ – mladší 

žák; E – elév; P – přípravka; v dívčích kategoriích: J – juniorka; D – dorostenka; SŽ – starší žákyně; MŽ – mladší žákyně; E – elévka; MI – mini žákyně;) 
 pokud hráč nehraje některé utkání na turnaji, vedoucí družstva proškrtne příslušný řádek za jeho jménem v utkání, které nehraje; 
- realizační tým: uvede funkci, příjmení, jméno a datum narození člena realizačního týmu; případně licenci (u trenéra); 
- podpis vedoucího družstva: potvrzuje odpovědnost za správnost všech výše uvedených údajů a fakt, že vedoucí družstva už nemíní soupis hráčů doplňovat; 

• rozhodčí: provedou kontrolu totožnosti vedoucího družstva; dále vyplní kolonky certifikace mantinelů a branek, rozměry hřiště, snížení branek a kolonku o přítomnosti zdravotníka; rozhodčí vždy uvede údaje zjištěné přímo na hřišti. 

q V průběhu utkání: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem; 

- začátek utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat; 
- branky: branka se zapisuje do příslušné kolonky na řádek hráče, který branku vstřelil v podobě svislé čárky : „|“; k níž se dále uvádí, o kterou branku v pořadí u družstva šlo – např. „|4“ znamená, že jde o čtvrtou branku družstva v daném utkání; 
- asistence: asistence se zapisuje do příslušné kolonky na řádek hráče, který asistoval v podobě svislé čárky : „|“; k níž se dále uvádí, o kterou asistenci v pořadí u družstva šlo – např. „|7“ znamená, že jde o asistenci u sedmé branky družstva v daném utkání; 
- vyloučení: vyloučení se zapisuje do příslušné kolonky na řádek hráče, který byl vyloučen v podobě svislé čárky : „|“; k níž se dále v případě vyššího trestu uvede i výše trestu: 

„|5“ při vyloučení na 5 minut; 
„|10“ při osobním trestu; 
„|ČK 1, 2, 3“ při vyloučení do konce utkání 1, 2 či 3; 

- část: vyplňuje skóre v dané části, tak aby součet skóre v jednotlivých částech odpovídal konečnému výsledku; 

q Záznamy rozhodčích: 
- zde rozhodčí popisuje závažná provinění (podléhající disciplinárnímu řízení), případně zde uvádí skutečnosti, které neuvedl do záznamů na přední straně zápisu o utkání (zranění apod.); 
- nevyplněnou část Záznamů rozhodčích rozhodčí proškrtnou; 
- v případě uvedená záznamu se oba rozhodčí a vedoucí družstva podepíší do příslušných kolonek ve spodní části Záznamů rozhodčích; 
- svým podpisem vedoucí družstva stvrzuje, že byl seznámen se Záznamy rozhodčích a že bere na vědomí všechny údaje uvedené v zápise o utkání. 

 
rozhodčí  podpis 

vedoucí družstva 

 podpis 
rozhodčí 

 podpis 

q Po ukončení utkání: 
• zapisovatel: vyplní záhlaví Zápisu o utkání, vše čitelně hůlkovým písmem; 

- konečný výsledek: součet výsledků jednotlivých částí; 
- konec utkání: např.: 19:17 – uvádět v minutách, nezaokrouhlovat; 

• hlavní pořadatel: po posledním utkání družstva na turnaji podepíše Zápis o utkání; 

• rozhodčí: zkontrolují konečný výsledek podle počtu zaznamenaných branek, proškrtnutím volných řádků u daného utkání znemožní dopsání dalších údajů k danému utkání, zapíší všechny zjištěné důležité skutečnosti (nedostatky v pořadatelství, zranění, 
vyloučení do konce utkání apod.), doplní případné námitky kapitána a vedoucího družstva; v případě vyplnění části Záznamy rozhodčích k utkání nechají zápis o utkání podepsat vedoucím družstva ve sloupci příslušného utkání, dále nechají ZOU 
podepsat delegátem a nakonec jej podepíší sami. Po posledním utkání družstva na turnaji navíc proškrtnou volné řádky v kolonce sestava družstva a realizační tým a předají vedoucímu družstva kopii zápisu o utkání. 
V případě udělení vyloučení do konce utkání 3 odešlou originál formuláře na adresu příslušné DK spolu s  podrobnou zprávou o přestupku; 

• vedoucí družstva: podepíše Zápis o utkání v případě, že rozhodčí uvedli do příslušné kolonky záznam; 

• delegát utkání: podepíše Zápis o utkání; 

• pořadatel odešle originál Zápisu o utkání nejpozději následující pracovní den po sehrání utkání na adresu příslušného sekretariátu. 
 



 kód  číslo  kapitán domácích
 soutěže  utkání  podpis

 číslo  datum  začátek  kapitán hostů
 kola  utkání: hod.  podpis

 hala  konec  hlavní pořadatel

 utkání: hod.  jméno  podpis
 časoměřič  rozhodčí
 jméno  podpis  jméno  podpis
 zapisovatel  rozhodčí

 jméno  podpis prodloužení  jméno  podpis
 pořadatel  počet diváků  delegát
 oddíl  jméno  podpis

1 G
1. 

tř. čas třetiny Gól A skóre kód tř. hráč trest 1 G
1. 

B tř. čas třetiny Gól A skóre kód tř. čas třetiny hráč trest

2 G
2.

H I 2:55 10 0:0 X III 2 5
2.

J I 7:05 1 0:1 V I. 2:55 42 2

5
3.

J II 1:36 51 64 1:1 III 5 8
3.

III 11:00 48 4:2 T II 11:25 50 2

10
4.

II 11:55 88 2:1 P III ČK 10
4.

: : II 11:25 50 10

26
5.

H III 4:37 99 1 3:1 O 11
5.

: : III 11:57 55 5

45 C
6.

III 10:47 5 26 4:1 S 29
6.

: : III 11:57 55 ČK

46
7.

H : : 30
7.

: : :

51
8.

: : 42
8.

B : : :

64
9.

H : : 48
9.

B : : :

88
10.

H : : 50
10.

C : : :

99
11.

: : 51
11.

D : : :

Novák Jan Velebný Adam 

64

45

45

Buk Jindřich 

Silný Teodor 

Brázda Jan 

Mergl Jakub 

Šťastný Štěpán

Kobr Karel

Černá Štěpánka 

Duda Miroslav

Jetel Jaromír 

901

925

925

909

616

909

925

612

Klamný Eduard

Loket Jan

Topol Petr

28.4.1997

3.7.1997

1.10.1982

25.10.1991

9.9.1989

12.6.1991

5.7.1983

9.9.1989

5.5.1995

21.12.1987

9.7.1992

23.5.1983

3.12.1993

31.12.1997

27.1.1993

1.1.1980

15.7.1989

24.10.1991

David Roman 

Strnulý Karel 

Munzar Tomáš 

Dub František 

Vomáčka Bedřich 

Tuchler Jan 

Masný Pavel 

Hvížďala Petr 

kód

4:02

branky a asistence domácích

Michal Dlaň

Josef Křížala

Oskar Modrý

Karel Světlý

FBC Apači  TJ Raketa Praha

:

III. třetina

Karel Stopka

Petr Písař

Apači 14

I. třetina II. třetina

:

3XM9 A003

20.9.2014 11:00

12:10SH Stochov

:

ZÁPIS O UTKÁNÍ ČFbU

hostédomácí

počet 
přesilovek 

verze 2013

konečný výsledek

4:2

datum narození

HOSTÉ

III. třetina

post

prodloužení

DOMÁCÍ

I. třetina

:

číslo

:

:

vyloučení hostů(H/J/B)

:

:

:

kód

vyloučení domácích

11:57

číslo post
 příjmení a jméno hráče domácích
 v pořadí podle čísel

branky a asistence hostůdatum narození (H/J/B)

0:1 2:0 2:1 :

 příjmení a jméno hráče hostí
 v pořadí podle čísel

11:57

:

čas třetiny

II. třetina

3 2

17.10.1989

28.10.1992

1.1.1993

15.3.1995

hostédomácí

nejlepší hráč 
utkání

střely na 
branku

Sekretariát ČFbU pro ligové soutěže; Matulkova 11, 612 00 Brno; 
mobil: 608 971 456; email: souteze@cfbu.cz; www.cfbu.cz

ZÁPIS ODEŠLETE PRVNÍ PRACOVNÍ DEN po utkání na adresu dle pokynů v předpisu soutěže
VÝSLEDEK UTKÁNÍ NAHLAŠTE do 10 minut po utkání SMS na číslo 9000603; tvar sms: cfbuVkód utkáníVvýsledek

:

celkem

:

99 : : 51 D : : :
12.

: : 55 C
12.

D : : :
13.

: :
13.

: : :
14.

: :
14.

: : :
15.

: :
15.

: : :
16.

: :
16.

: : :
17.

: :
17.

: : :
18.

: :
18.

: : :
19.

: :
19.

: : :
20.

: :
20.

: : :

Realizační tým družstva domácích : : Nástup brankářů domácích Realizační tým družstva hostů : : Nástup brankářů hostů

(licence) : : tř. (licence) : : tř.

 trenér : : I. 1 /  trenér : : I. 1 /

 vedoucí : : II. 2 /  vedoucí : : : /

: : / : : : /

: : / : : : /

: : / : : : /

 podpis odpovědného line-up time out  podpis odpovědného line-up time out tř.

 vedoucího domácích domácích  vedoucího domácích hostů III.

Záznamy rozhodčích (udělené ČK; zranění; kontrola totožnosti; pořadatelské nedostatky apod.)
certifikace mantinelůrozměry hřiště (délka x šířka v metrech) kontrola totožnosti (čísla hráčů domácích)

certifikace branekpřítomnost zdravotní služby (jméno a příjmení) kontrola totožnosti (čísla hráčů hostů)

 příjmení a jméno

Černá Štěpánka 

Hráč domácího družstva FBC Apači č. 88 Jaromír Jetel - zranění pravého kolene. Hostující družstvo TJ Raketa Praha odevzdalo ZOU 10 min před oficiálním začátkem utkání 
z důvodu pozdního příjezdu do haly. Hráč domácího družstva FBC Apači č. 45 Roman David se provinil pokračujícím nesportovním chování vůči hráči soupeře (ČK1). Hráč 
hostujícího družstva č. 55 Jáchym Světlík napadl hokejkou kapitána domácích (udeřil ho do oblasti zad - ČK3). Během utkání se z technických důvodů opakovaně vypínala 
časomíra.  

Vlk Karel 5.3.1993

datum narození

15.7.1989

1.6.1993

David Roman 

Všetečka Jan 

Srp Jan C 19.2.1981 0:00

 funkce

Topol Petr

17.1.1986Hablena Zdeněk

5.7.19839.7.1992

10:55

čas třetiny

:

domácích
obrana útok

číslo / střelyčas třetiny

tř.

:

:

 příjmení a jméno funkce

IFF

IFF

7:28

čas třetiny

II.

40x20 2, 5, 10

Jan Doktor 50, 51, 55

číslo / střely

:

:

:

:

3:58

0:00

čas třetinydatum narození

:

:

:

:

:

:

útok

hostů
obrana



 kód datum  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód  číslo  kód

 soutěže turnaje  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání  kola  utkání

 hala I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek I. část III. část výsledek

 pořadatel

 oddíl

 hlavní pořadatel  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec  začátek  konec

 jméno  podpis  utkání:  utkání: 9:40  utkání:  utkání: 12:00  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:  utkání:

číslo číslo  příjmení a jméno hráče družstva
1. sada 2. sada  v pořadí podle čísel

1 G B

2
1

3
3 1 3 ČK1

5 C 2   3 3

8
10 2

45 G 1

59

63

74
2

89

91
2

1

FBK Outlice

2 B004B001

TJ Raketa Praha

21.9.2007

3.8.2005

24.1.2005

17.10.2004

29.11.2004

15.9.2005

1.1.2004

31.12.2005

7.5.2006

11.2.2007

Černá Štěpánka 

3XE2 21.9.2014 1

13.3.2005

Novák Jan 

: : : :

Vomáčka Bedřich 

Tuchler Jan 

Masný Pavel 

Hvížďala Petr 

Myška Josef

9:00

B

asistencebranky 
(brankář)

asistence tresty branky 
(brankář)

asistence tresty

Strnulý Karel 

Munzar Tomáš 

Dub František 

Jetel Jaromír 

:

11:17

: :

verze 2012

SOUPEŘ SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část II. část

: :

tresty

SOUPEŘ SOUPEŘ

II. část II. část

FBC Apači

SH Stochov

FBC Apači

Michal Dlaň

branky 
(brankář)

datum narození (H/J/B) asistence

1:0 2:1 :

tresty

ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS O UTKÁNÍCH ČFbU Sekretariát ČFbU pro ligové soutěže; Matulkova 11, 612 00 Brno; tel. + fax: 541 222 388; mobil: 608 971 456; email: souteze@cfbu.cz; www.cfbu.cz

2:1 : 3:23:1 1:1

DRUŽSTVO

: :

branky 
(brankář)

asistence tresty branky 
(brankář)

:

99
1

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis  rozhodčí  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

 delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis  delegát  podpis

 jméno  jméno  jméno  jméno  jméno

Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání Záznamy rozhodčích k utkání

 podpis odpovědného

 vedoucího družstva

Záznamy rozhodčích  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace mantinelů rozměry hřiště  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(délka x šířka v m)  vedoucího družstva  vedoucího družstva  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)  (v případě uvedení záznamu je nutné potvrzení vedoucím družstva)

certifikace branek snížení branek jméno zdravotníka  podpis odpovědného  podpis odpovědného  podpis odpovědného

(o kolik cm) přítomného turnaji  vedoucího družstva  vedoucího družstva  vedoucího družstva

Karel Světlý

Hráč družstva FBC Apači č. 63 Tomáš 
Munzar - zranění pravé ruky. Hráči 
družstva FBC Apači č. 3 Janu Tuchlerovi 
udělena ČK1 (hráč používal hůl a čepel 
rozdílných značek).

Trenérovi družstva FBC Apači Janu 
Srpovi udělena ČK3 za sprosté urážení 
rozhodčích ve 2. polovině v čase 7:30. 
Družstvo TJ Raketa Praha podává 
stížnost na pořadatele utkání 
(nedostatečné rovnání mantinelů během 
hry).

IFF

IFF 30 cm

20 m x 11 m

Útlá Karolína 4.4.2003

Josef Křížala

Karel Světlý

Realizační tým družstva

 funkce  příjmení a jméno (licence) datum narození

Josef Křížala

Jan Doktor

 trenér Srp Jan C 19.2.1981

 vedoucí David Roman 
15.7.1989







POZNÁMKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré dotazy týkající se pravidel a jejich výkladu zasílejte na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz. 
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