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PŘEDMLUVA
Pravidla florbalu edice 2014 2018 byla publikována v září 2013 listopadu 2017.
I přes přesvědčení, že v práci s pravidly florbalu bylo dosaženo dalšího posunu, jsme si dobře
vědomi toho, že stále mohou existovat některé nedostatky a mezery, které bude třeba
upravit předtím, než budeme mít opravdu „dokonalá“ pravidla.
Každý účastník hry by si měl pečlivě pročíst celá pravidla. Je důležité, aby utkání byla co
nejzábavnější, bezpečná, férová a byla snadno pochopitelná hráči, trenéry, rozhodčími,
diváky a zástupci médií.
Budeme vděční za jakékoliv podněty, nápady či konstruktivní kritiku, která pomůže naší další
práci. Je třeba si uvědomit, že pravidla se budou muset i nadále měnit v souladu s rychlým
vývojem stylu hry.
Je třeba vzít na vědomí, že pravidla jsou stejně platná pro mužský i ženský florbal a to ve
všech úrovních soutěží. Jediným důvodem pro používání mužského rodu v textu je zajištění
jeho maximální jednoduchosti.
Pravidla uvádí, že veškeré vybavení musí být příslušně označeno. Značky na mantinelech,
bránách, hokejkách florbalkách a míčcích jsou poměrně snadno pochopitelné, protože jejich
součástí je logo IFF. Obdobně jsou označeny mřížky obličejových masek, které mají označení
IFF na levé straně.
Pokud se jedná o osobní ochranné pomůcky, jako jsou obličejové masky a ochranné brýle, ty
jsou certifikovány značkou CE a nemusí tak být označeny známkou IFF.
Oddílům, týmům nebo hráčům, kteří se rozhodnou používat ochranné brýle, IFF doporučuje
takové ochranné pomůcky, které jsou schváleny pro florbal, což vyplývá z označení CE a
textu „Recommended by IFF „ tj. „doporučeno IFF“.
IFF nespecifikuje povinné používání ochranných brýlí, přesto doporučuje jejich používání pro
hráče mladší 16 let.
IFF doporučuje Národním asociacím zavést v období platnosti těchto Pravidel povinné
používání ochranných brýlí pro hráče mladší 17 let a během stejného období doporučit
používání ochranných brýlí hráčům mladších 19 let.
Veškeré dotazy týkající se pravidel a jejich výkladu zasílejte na e-mailovou adresu
pravidla@ceskyflorbal.cz.
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1. HRACÍ PLOCHA
105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek
1.

Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové
čáry.
Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo
má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich
musí být místo pro minimálně dva hráče. Prostory pro trestné lavice o délce 2 m začínají 1 m od středové
čáry a musí být viditelně označeny na obou stranách mantinelu. Výjimky pro umístění trestných lavic a
zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán. V takovém případě musí být minimální prostor mezi
trestnou lavicí a střídačkou 2 m.

2. ČAS HRY
201 Normální hrací čas
1.

Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, během nichž si
družstva musí vyměnit strany.
Výjimky pro kratší hrací čas, ne však méně než 2 x 15 minut, a/nebo pro kratší/delší přestávky, může
schválit řídící orgán. Ve spojení se změnou stran si družstva vymění i prostory pro střídání. Domácí
družstvo si před začátkem utkání vybere stranu. Každá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na
konci každé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuštění sirény nebo jiného vhodného zvukového
znamení, pokud se tak neděje automaticky. Každá třetina či celé utkání končí se začátkem sirényí Měření
času přestávky začíná okamžitě po skončení třetiny. Za včasné nastoupení zpět na hrací plochu po
přestávce jsou odpovědná družstva. Jestliže podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším
stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, musí se však o tom rozhodnout před zahájením
třetí třetiny. Jestliže si družstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.

4. VÝSTROJ
405 Osobní a ochranné vybavení hráčů
1.

Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.
Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, ochranné brýle, hodinky, náušnice apod.
Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod
dresem. Pokud předpis příslušné soutěže nestanoví jinak veškeré spodní či funkční oblečení pod dres musí
mít shodnou barvu s převládající barvou trika či trenýrek, s tím že na nohou může mít černou barvu.Kromě
elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou
hráčům v poli zakázány. Výjimky smí povolit pouze řídící orgán na základě písemné žádosti.

2.

Pokud hráč používá ochranné brýle, musí být příslušně označené a ve shodě s Materiálovými
předpisy IFF.
Všechny úpravy brýlí jsou zakázány. Pokud hráč během hry ztratí brýle, může pokračovat ve hře do
následujícího přerušení.

410 Kontrola výstroje
2.

O měření zahnutí, kontrolu schvalovací známky na florbalce nebo na mřížce obličejové masky či
o kontrolu kombinace hole a čepele může požádat kapitán družstva.
Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě
rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření zahnutí, o kontrolu schvalovací známky na
florbalce nebo na mřížce obličejové masky či o a kontrolu kombinace hole a čepele lze požádat kdykoliv,
ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li kontrola vyžádána v přerušení, je zahájena okamžitě, včetně
v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně
neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, kontrola se provede až v následujícím přerušení.
Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat zahnutí, schválení florbalky či mřížky nebo
kombinaci hole hůl s čepelí, avšak je povolena pouze jedna kontrola na jedno družstvo v průběhu jednoho
přerušení. Během kontroly vybavení smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož
vybavení se kontroluje. Po kontrole vybavení hra pokračuje podle příčiny přerušení.
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5. STANDARDNÍ SITUACE
502 Vhazování (802)
5.

Míč musí být zahrán florbalkou. Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči
jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný
fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Oba hráči musí mít svá chodidla ve
stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky florbalky jsou drženy běžným způsobem oběma
rukama nad značkou nejnižšího úchopu. Čepele jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách
míče, aniž by se ho dotýkaly.
Běžné držení znamená způsob, jakým hráč drží hokejku florbalku během hry. První pokládá hokejku
florbalku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středové čáře, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku
florbalku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukce
rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. V případě dohadů při střídání před vhazováním je
povinno hostující družstvo vystřídat první.

503 Situace vedoucí k vhazování
6.

Stane-li se během hry neobvyklá situace.
Rozhodčí posuzují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Za neobvyklé přerušení je mimo jiné vždy
považováno: přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek
osvětlení, zazní-li omylem siréna, pokud zlomená florbalka způsobí nebezpečnou situaci či přímo ovlivní hru
nebo je-li hra značně ovlivněna, tím že míč zasáhl rozhodčího.

10.

Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti
s hrou.
To platí i pro situaci, kdy potrestaný hráč vstoupí na hřiště před tím, než jeho vyloučení uplynulo nebo bylo
zrušeno.

507 Přestupky vedoucí k volnému úderu
4.

Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát Pokud hráč v poli hraje nebo se snaží hrát chodidlem, spodní
částí nohy nebo jakoukoliv částí hokejky florbalky nad úrovní kolen. (904, 913)
Zastavení míče stehnem není považováno za hru nad úrovní kolen, pokud to není považováno za
nebezpečné. Za úroveň kolen se pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.

12.

Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916)
Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh není považován za
výskok. Hráč smí přeskočit míč, stejně jako pod úrovní kolen ve výskoku hrát, dotknout se či zastavit míč.
pokud se ho nedotkne. Za úroveň kolen se pokládá úroveň kolen při vzpřímeném postoji.

16.

Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918)
To platí i tehdy, když družstvo, které se neprovinilo, odnese míček během přerušení hry, nebo je-li míč
tahán či zvedán a také pokud kterýkoliv hráč zdržuje vhazování. Pokud jsou rozehrání nebo volný úder
provedeny ze špatného místa nebo není-li míč zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle
názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě.

18.

Pokud brankář přijme přihrávku či převezme míč od spoluhráče. (924)
To se považuje za přestupek, pouze pokud byl míč byla přihrávka, dle názoru rozhodčích, hrán úmyslně
úmyslná. Přijetí přihrávky znamená, že se brankář dotkne míče rukou či paží a to i pokud předtím míč
tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Brankář smí přijmout přihrávku od spoluhráče, je-li v
okamžiku přijetí přihrávky zcela mimo velké brankoviště a je tudíž považován za hráče v poli. Pokud
brankář opustí zcela velké brankoviště, zastaví míč, vrátí se zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící
míč, není to pokládáno za přihrávku brankáři.
Přihrávka brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže mít za následek trestné střílení.

19.

Je-li udělen trest během hry za přestupek spáchaný v souvislosti s hrou. (příslušný signál)
Volný úder bude proveden v místě přestupku. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, kde došlo k přestupku
bude volný úder proveden na nejbližším místě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.

21.

Když družstvo zdržuje hru. (924)
To platí i pro situaci, kdy družstvo hraje systematicky pasivně za vlastní bránou. Družstvo má být pokud
možno nejprve upozorněno, než rozhodčí přistoupí k potrestání.

22.

Když hráč v poli hraje míč hlavou. (921)
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508 Trestné střílení (806)
1.

Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu
k trestnému střílení.
Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku trestaného
vyloučením, použijí se též pravidla týkající se vyloučení ve spojení s trestným střílením.

2.

Trestné střílení musí být zahájeno dotekem florbalky a se provádí se ze středového bodu.

3.

Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být ve svých
prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení
je brankář na brankové čáře.
V případě sporu je brankář povinen nastoupit první. Brankář nesmí být nahrazen hráčem v poli. Proviní-li
se brankář během provádění trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest.
Pokud se během trestného střílení proviní jiný hráč nebo člen realizačního týmu potrestaného družstva,
bude nařízeno nové trestné střílení a přestupek bude pokládán za sabotáž hry.
Pokud se během trestného střílení proviní hráč, mimo hráče provádějícího trestné střílení, či člen
realizačního týmu družstva, které se neprovinilo, bude trestné střílení považováno za nesprávně
provedené.

4.

Hráč provádějící trestné střílení musí mít být během celého trestného střílení míč neustále v
pohybu vpřed směrem k soupeřově bráně. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje
míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného
střílení.
Neustále v pohybu směrem k soupeřově bráně znamená, že se hráč a míč nesmí současně úplně zastavit
nebo změnit směr od soupeřovy brány. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se
nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce
brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána. Hrací čas je
zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená směrem od středové čáry. Pokud na
samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč tažen zpět, trestné střílení se přeruší, a začne se
úplně nové.

5.

Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici uložené ve spojitosti s trestným střílením musí být
zapsáno v zápise o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelena branka.
Potrestaný hráč musí být už během trestného střílení na trestné lavici.

6.

Hráč potrestaný pětiminutovým vyloučením musí být během trestného střílení na trestné lavici.
Pokud byl hráč vyloučen do konce utkání, musí kapitán družstva vybrat hráče v poli, který není v tom
okamžiku trestán, aby odsloužil vyloučení na trestnou lavici.

509 Odložené trestné střílení (8O7)
1.

Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku
vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.
Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem
vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným střílením. Příčinou
odloženého trestného střílení může být přestupek vedoucí k vyloučením, dokonce, i pokud právě probíhá
odložené vyloučení. Jakékoliv další přestupky trestané volným úderem spáchané potrestaným družstvem
během odloženého trestného střílení budou považovány za opakované přestupky. Přestupky vedoucí
k vyloučení budou potrestány dle povahy přestupku. Všechny uložené tresty musí odsloužit hráči, kteří
přestupky spáchali.

6. TRESTY
601 Obecná pravidla pro tresty
1.

Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.
Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo přestupek spáchal člen realizačního týmu, kapitán potrestaného
družstva musí určit hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Pokud to kapitán odmítne
nebo je-li v tom okamžiku trestán, hráče vyberou rozhodčí.
Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a příčinou
vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder.
Není-li přestupek vedoucí k vyloučení spáchaný v souvislosti s hrou, bude nařízeno vhazování. Je-li
vyloučení způsobeno přestupkem spáchaným během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny
přerušení. Vyloučený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván.
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2.

Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.
Hráč potrestaný vyloučením během trestných střílení po prodloužení nesmí být na trestné lavici. Vyloučení,
která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračují v prodloužení. Po prodloužení jsou všechny
tresty mimo vyloučení do konce utkání považovány za ukončené. Vyloučený hráč je na trestné lavici
umístěné na stejné polovině hřiště jako jeho družstvo s výjimkou, když je zapisovatelský stolek a trestné
lavice na stejné straně hřiště jako prostory pro střídání. V normální hrací době může potrestaný hráč
opustit trestnou lavici během přestávky, ale nesmí opustit trestnou lavici během přestávky mezi normální
hrací dobou a prodloužením. Potrestanému hráči není dovoleno se účastnit time-outu. Hráč, jemuž uplynul
trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy to počet vyloučených jeho družstva
neumožňuje nebo v případě, že trest, který uplynul, byl osobní trest. Brankář, jehož trest uplyne, nesmí
opustit trestnou lavici dříve než v následujícím přerušení.
Potrestaný hráč, který je zraněný, může být na trestné lavici nahrazen jiným hráčem v poli, který není v
tom okamžiku trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráči, číslo hráče, který ve skutečnosti
odslouží trest, bude uvedeno v závorkách. Pokud zraněný hráč vstoupí do hry před uplynutím jeho trestu,
bude vyloučen do konce utkání 1 2.
Pokud je za předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během
doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry,
když skončí doba jeho vyloučení.

602 Vyloučení na trestnou lavici
2.

Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.
Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být
na trestné lavici od chvíle, kdy byl jeho trest uložen. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením,
uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne rozhodčí určí, které z nových
vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty budou v tomto případě vždy měřeny dříve než delší.

603 Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici
1.

Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud
ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným
počtem hráčů.
Trest se neruší ani v případě, že byla branka vstřelena během odloženého vyloučení, nebo z trestného
střílení nebo z odloženého trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucímu k vyloučení.

604 Odložené vyloučení
1.

Všechny tresty mohou být odloženy. Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se
neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze
jedno vyloučení, s výjimkou probíhající brankové situace, kdy může být odloženo i druhé
vyloučení.
Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým
trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením.

605 Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučením na trestnou lavici
3.

Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem, spodní částí nohy nebo jakoukoliv částí
hokejky florbalky. (904, 913)
Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji.

7.

Požádá-li kapitán o přeměření zahnutí čepele nebo o kontrolu kombinace hole a čepele či o
kontrolu mřížky obličejové masky a výsledek kontroly je v souladu s pravidly. (bez signálu)
Trest odslouží kapitán družstva.

14.

Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč vleže nebo vsedě. Pokud hráč v poli vleže nebo vsedě
zastaví nebo hraje míč či jiným způsobem ovlivní hru. (919)
To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící
hokejku florbalku.

15.

Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou nebo paží nebo hlavou. (920, 921)

19.

Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům.
(signál dle povahy přestupku 923)

To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil
jako poslední, odslouží trest uložený dle povahy přestupku. Jakékoliv další přestupky trestané volným
úderem spáchané potrestaným družstvem během odloženého trestného střílení budou považovány za
opakované přestupky. Přestupky vedoucí k vyloučení budou potrestány dle povahy přestupku. Všechny
uložené tresty musí odsloužit hráči, kteří přestupky spáchali.
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25.

Používá-li hráč nesprávný dres nesprávnou výstroj. (bez signálu)
Přestupky týkající se dresu výstroje hráčů nesmí vést k více než k jednomu vyloučení pro družstvo za
utkání. Avšak chybějící čísla na hrudi musí být pouze nahlášena řídícímu orgánu soutěže. Rozhodčí, pokud
je to možné, hráče nejprve upozorní, než provedou příslušná opatření.

27.

Pokud hráč zabrání vstřelení branky nebo vzniku brankové situace tím, že se dopustí přestupku,
který je běžně trestán volným úderem. (bez signálu)

607 Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučením na trestnou lavici
1.

Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou florbalkou. (901)
To platí i v situaci, kdy hráč v poli při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu soupeře zasáhne.

610 Přestupky vedoucí k dvouminutovému
+ desetiminutovému osobnímu trestu
1.

vyloučení

na

trestnou

lavici

Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925)
Nesportovní chování znamená urážející či nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, členům družstva,
funkcionářům či divákům, nadměrný počet členů realizačního týmu v prostoru pro střídání nebo jakékoliv
simulování, předstírání či přihrávání ve snaze ovlivnit rozhodování rozhodčích. Úmyslné kopnutí, shození
nebo udeření do mantinelu nebo do brány.
Házení hokejky florbalky či jiného vybavení, i během přerušení, nebo v prostoru pro střídání.

613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
1.

Užívá-li hráč v poli neschválenou hokejku florbalku, hokejku florbalku složenou z hole a čepele
dvou rozdílných značek nebo hokejku florbalku s příliš zahnutou čepelí.
Užívá-li brankář nesprávnou masku. (bez signálu)
Hokejka Florbalka bez schvalovací známky je vždy považována za neschválenou.

3.

Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého
trestu. (bez signálu)

6.

Proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou. (909)
To zahrnuje jakékoliv nebezpečné, násilné či nesportovní přestupky považované za úmyslné. To zahrnuje
přestupky spáchané během hry. Jde o herní situace, kdy se hráč, bez možnosti dosažení míče, vrhne na
soupeře nebo jej jinak násilně napadne, podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu.

615 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
5.

Spáchá-li hráč nebo člen realizačního týmu přestupek ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925)
To zahrnuje:
Když vyloučený hráč během hry úmyslně vstoupí na hrací plochu před tím, než jeho trest uplyne nebo je
zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uloženo dvouminutové vyloučení. Pokud je za
předčasné vpuštění hráče na hřiště zodpovědný zapisovatelský stolek a omyl je zjištěn během doby
vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry, když
uplyne jeho vyloučení. Pokud je omyl zjištěn po uplynutí vyloučení, nebudou učiněna žádná opatření.
Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu.
Pokud hráč, jehož vyloučení uplynulo, vstoupí do hry, ačkoliv má vzhledem k počtu hráčů na hrací ploše
vyčkat následujícího přerušení, může to být v závislosti na důvodu, posouzeno jako ‘hra s příliš mnoha
hráči na hřišti‘.
Pro přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání nebo trestných lavic během trestných střílení.
Když je z prostoru pro střídání házena výstroj během hry.
Když se hráč, aniž by střídal, snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání. To zahrnuje i situace, kdy hráč
nebo člen realizačního týmu družstva v prostoru pro střídání úmyslně kopne do mantinelu a ovlivní tak hru.
Když se hry účastní hráč v poli, který se stejného utkání účastnil jako brankář.
Když družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti.

618 Vyloučení ve spojení s trestným střílením
1.

Pokud je proměněno trestné střílení, pak vyloučení, které trestné střílení způsobilo, pokud šlo o
dvouminutové vyloučení, bude ukončeno.
To platí i pro odložené trestné střílení. Proviní-li se družstvo během odloženého trestného střílení dalším
přestupkem vedoucím k trestnému střílení, za příčinu trestného střílení bude považován druhý přestupek.
Je-li trestné střílení přerušeno přestupkem brankáře, bude přestupek brankáře považován za příčinu
nového trestného střílení. Pokud je ve spojitosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením
uloženo pěti minutové vyloučení, pak je-li trestné střílení proměněno, již existující dvou minutové vyloučení
bude ukončeno.
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7. BRANKY
702 Správně vstřelené branky
1.

Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou
florbalkou hráče v poli a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky
nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.
To platí i pro situace když:
Hráč bránícího družstva posunul bránu Je brána mimo její místo a míč překročil brankovou čáru zepředu
mezi značkami umístění brány a pod pomyslným břevnem.
Byla-li vstřelena vlastní branka. Branka je považována za vlastní branku pokud hráč aktivně hokejkou
florbalkou či tělem usměrní míč do vlastní brány. Pokud během odloženého vyloučení vstřelí branku
družstvo, které se neprovinilo, branka bude uznána.
Vlastní branka bude označena v zápise o utkání jako V.

2.

Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru poté, co ho hráč bránícího družstva
usměrnil svou hokejkou florbalkou nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně
usměrnil svým tělem a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky
nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.
Branka není považována za správně vstřelenou, pokud hráč útočícího družstva kopne úmyslně míč těsně
předtím, než míč zamíří do brány. Pokud hráč vstřelí branku s nesprávnou hokejkou florbalkou a přestupek
je zpozorován až poté, co míč překročí brankovou čáru, branka bude uznána.

3.

Když se hráč, který není uveden v zápise o utkání nebo je nesprávně očíslován podílí na
vstřelení branky.
Podílením se myslí vstřelení branky nebo asistence.

703 Nesprávně vstřelené branky
2.

Když útočící hráč úmyslně kopne nebo usměrní míč jakoukoli částí těla a míč skončí v bráně
poté co byl tečován soupeřem či jeho vybavením nebo hráčem útočícího družstva do brány.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.

3.

Když míč přejde brankovou čáru během nebo po signálu.
Třetina nebo utkání končí vždy zároveň se začátkem signálu.

5.

Když brankář hodí nebo kopne míč jinak správným způsobem přímo do soupeřovy brány i
přesto, že byl míč tečován soupeřem či jeho vybavením nebo hráčem útočícího družstva.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. Aby byla branka uznána, musel
by míč tečovat jiný hráč nebo jeho vybavení.

6.

Když útočící hráč v poli úmyslně kopne míč a ten se dostane do brány poté, co je tečován
soupeřem nebo jeho vybavením.
Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.
Úmyslná přihrávka nohou směřující na soupeřovu branku je nicméně povolena.

8.

Když se míč odrazí od rozhodčího přímo do brány.
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9. SIGNÁLY ROZHODČÍCH - PŘESTUPKY

923
Opakované přestupky
(tři údery rukou)
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