Dodatky ČFFV k pravidlům IFF platné od září 2018
Písmena u číselného označení dodatku značí jeho eventuální vztah k existujícímu pravidlu ČFbU (IFF):
- A přidává
- S doplňuje
- M pozměňuje
… existující pravidlo pro klasický florbal

104 Prostory pro střídání
• 104:1S Pokud hřiště neumožňuje vytýčení prostorů pro střídání podél jedné z dlouhých stran hřiště,
mohou být umístěny v rohu hřiště.
201 Normální hrací čas
• 201:1M Týmy si nemusí měnit strany během přestávek.
303 Zvláštní pravidla pro brankáře
• 303:3A Brankář se může pohybovat a chytat nohama, pokud mu fyzický handicap neumožňuje
pohybovat se pomocí rukou.
• 303:4A Brankář má právo obezřetně hrát míč florbalkou nad úrovní velkých kol vozíku, pokud se
nachází uvnitř malého brankoviště. Pokud je toto považováno za nebezpečné nebo rušivé pro
soupeře, brankář je považován za hráče v poli.
401 Výstroj hráčů
• 401:1M Hráči mohou mít dlouhé kalhoty, které nemusí být jednotné.
• 401:4M Hráči nemusí mít obuv s výjimkou brankáře pohybujícího se pomocí nohou, který obuv mít
musí.
• 401:5A Součástí výstroje každého hráče je i vozík, který je v souladu s pravidly pro bezpečnost při
hře. Vozíky musí být vybaveny chrániči paprsků kol. Případně opravené kryty paprsků kol musí být
schváleny rozhodčími. Opěrka zad a jakékoli další vyčnívající části musí být vypolstrovány tak, aby
při nárazu nedošlo k úrazu. Vozíky musí být vpředu vybaveny kontaktním nárazníkem, který je ve
výšce 11 cm nad podlahou, měřeno od podlahy ke spodní hraně nárazníku v jeho nejnižším místě.
Detailní popis je součástí Pravidel pro bezpečnost při hře.
• 401:6A Během hry musí hráč sedět na vozíku tak, že se jeho pozadí musí dotýkat sedáku vozíku.
403 Zvláštní výstroj brankáře
• 403:1M Brankáři je dovoleno používat florbalku. Brankář může florbalku odložit po čas nezbytný k
zabránění vstřelení gólu, ke zvednutí míče a dokončení výhozu.
502 Vhazování
• 502:5M Při vhazování mohou hráči zaujmout libovolnou pozici vozíku.
• 503:12A Pokud míč uvízne ve vozíku nebo na hráčově klíně, hra pokračuje vhazováním na
nejbližším bodě pro vhazování.

507 Přestupky vedoucí k volnému úderu
• 507:3M Zvedne-li hráč v poli čepel florbalky nad úroveň velkých kol vozíku v nápřahu vzad před
zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. To platí i pro falešné střely. Vysoký
nápřah či došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zásahu. (904)
• 507:4M Pokud hráč v poli hraje nebo se snaží hrát míč jakoukoli částí florbalky nad úrovní velkých
kol vozíku. (904)
• 507:5A Hraje-li hráč v poli míč nacházející se pod soupeřovým vozíkem, nebo vloží-li florbalku pod
soupeřův vozík. (905)
• 507:18S Přijetí přihrávky zahrnuje i situaci, kdy se brankář dotkne míče florbalkou.
605 Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici
• 605:3M Pokud hráč hraje míč nad úrovní ramen jakoukoli částí florbalky. Za úroveň ramen se
pokládá úroveň hráčových ramen při vzpřímeném sedu. (904)
• 605:5M Pokud hráč narazí do protihráče. (909) To zahrnuje naražení projíždějícího protihráče ze
strany a zezadu.
• 605:27A Pokud hraje hráč v poli nebo brankář míč nohou. (912) To neplatí pro brankáře
pohybujícího se pomocí nohou.
• 605:28A Položí-li hráč nohu (nohy) na podlahu, přičemž jimi zasáhne do hry nebo si jimi pomáhá
v pohybu, zatáčení či brždění vozíku. To neplatí pro brankáře pohybujícího se pomocí nohou.
• 605:29A Pokud hráč hraje míč ve výskoku. (916) Za výskok je považováno, pokud hráčovo pozadí
zcela ztratí kontakt se sedákem vozíku.
613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
• 613:1S Užívá-li hráč vozík v rozporu s pravidly pro bezpečnost při hře.
702 Správně vstřelené branky
• 702:2S Za správně vstřelenou branku, která byla dosažena usměrněním vozíkem útočícího hráče, je
považována pouze situace, kdy k tomuto usměrnění došlo neúmyslně.
703 Nesprávně vstřelené branky
• 703:2S Za nesprávně vstřelenou branku je považována situace, kdy útočící hráč usměrnil míč
úmyslně svým vozíkem do branky.

