
 

Pokyny k řízení utkání v sezóně 2018-19 

 

V Hořicích dne 16.10.2018 

Vážení kolegové a kolegyně. 

Vzhledem k dosavadnímu průběhu sezóny a množícím se dotazům na jednotlivé věci se rozhodla 

Komise rozhodčích vydat tento pokyn, ve kterém naleznete podrobné informace týkající se řízení utkání 

v této sezóně.  

1) Zprávy delegátů 

Rád bych upozornil všechny rozhodčí (zejm. nováčky) na to, že zprávy delegátů najdete ve FISu ve 

"správě rozhodčího". Zprávy by měly být přístupné nejpozději ve čtvrtek ráno po daném víkendu. 

Zprávy ze soutěží 3+1 nejsou hodnocené známkou, ale jen textově - zprávu si můžete stáhnout ve 

formátu pdf nebo xls. 

2) Nominace v jiném regionu (Vysočina, Střední Čechy) 

Řada z vás se už setkala s tím, že jste byli nominováni do jiného regionu na soutěž, kterou nemáte 

uvedenou v tabulce, kterou jste dostali na školení. V takovém případě je potřeba, abyste se podívali 

na předpis dané soutěže přímo na webu Českého florbalu. Předpis najdete přímo v hlavičce soutěže 

(např. v sekci výsledky). 

 



 

3) Dresy 

Vzhledem ke komplikacím při dodávkách dresů ze strany LionSportu a Adidasu je možné během 

podzimu používat i dresy Adidas edice 2014, v případě nováčků černé triko a kraťasy bez potisku. Od 

1.1.2019 ale všichni bez výjimek budou utkání řídit v předepsaných dresech Adidas edice 2016 nebo 

2018 a to včetně příslušných trenek a stulpen!!! 

4) Seznam rozhodčích 

Na webu rozhodci.net je zveřejněn seznam rozhodčích. Prosím vás všechny, abyste si zkontrolovali, 

zda máte v tomto seznamu uvedeného správného kolegu a dresy, které máte k dispozici. Pokud 

najdete chybu, napište mi prosím email. Stejně tak, pokud si časem koupíte nové dresy, napište mi a 

já vám je do tohoto seznamu přidám. 

5) Potvrzování nominací 

V minulých týdnech někteří rozhodčí nepotvrzovali své nominace, čímž mi akorát přidělávali práci se 

zjišťováním, zda s nominací počítají nebo ne. Proto bych rád upozornil, že ode dnešního dne se 

vracíme k loňskému režimu, kdy po upozornění a napomenutí začnu už rozdávat pokuty. Proto 

prosím, abyste ve vlastním zájmu nominace potvrzovali včas. 

6) Semináře rozhodčích 

Na webu rozhodci.net a ve FISu jsou již 

vypsané semináře pro všechny licence 

rozhodčích i pro delegáty. Berte tento rozpis 

seminářů za konečný. V současné době je v 

plánu už jen vypsání semináře pro nováčky na 

téma "emoce I a tresty I" (zřejmě v prvním 

prosincovém týdnu). Další semináře vypíšeme 

jen v případě, že budou tyto podzimní 

semináře naplněny. Proto se ve vlastním 

zájmu na semináře přihlaste co nejdříve. 

Jak jistě víte, pro postup na vyšší licenci je 

nutné absolvovat příslušné vzdělávací 

semináře. Někteří ze stávajících rozhodčích již 

semináře na povinná témata absolvovali v 

minulých sezónách. KR se rozhodla uznat 

rozhodčím některé semináře jako splněné - 

pokud bylo téma shodné a pokud seminář 

proběhl v posledních dvou sezónách. Přehled 

rozhodčích, kterým byly uznány některé 

semináře, najdete v přiložené tabulce.   

 

 



 

7) EZOU 

V elektronických zápisech dělá hodně rozhodčích velké množství chyb, některé z nich jsou poměrně 

zásadní. Proto vám v příloze tohoto pokynu zasílám přehled nejčastějších chyb a upozornění, na co 

si máte dávat pozor. Od 1.11.2018 začneme ty nejzávažnější chyby pokutovat. 

 
Všechny výše uvedené pokyny a doporučení jsou platné od 16. října 2018 až do odvolání. V případě 

jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.  

 

Ing. Aleš Jansa 

koordinátor regionu IV  
 

+420 603 459 274 

jansa@ceskyflorbal.cz 

  

 


