
 

 

Paraflorbalová liga 
Předpis soutěže pro ročník 2021/2022 

 

• Základní část (ZČ): 
o soutěž hraje 6 družstev, která hrají každé s každým 4kolově 
o pořadatel hradí všechny náklady na utkání včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích 
o termíny stanoví Rozpis zápasů 
o Hodnocení výsledků v základní části: 

- utkání v základní části se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání 
- pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje jedna série trestných střílení dle 

pravidel florbalu s výjimkou v počtu trestných střílení – každý ze soupeřů provede tři 
- pokud ani tato série nerozhodne o vítězi, následují extra série po jednom trestném střílení na 

každé straně 
- k extra sériím trestných střílení může oddíl nominovat hráče v poli bez omezení 
- za vítězství v normální hrací době se družstvu do tabulky přidělují 3 body 
- za vítězství v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přidělují 2 body 
- za prohru v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přiděluje 1 bod 
- za prohru v normální hrací době se družstvu do tabulky přidělí 0 bodů 

o Vyhodnocení tabulky v základní části proběhne dle následujících kritérií v pořadí: 
1) počet bodů, pokud nelze rozhodnout, pokračuje se kritérii 2) a dále 
2) počet bodů získaných ve vzájemném zápase (vzájemných zápasech) 
3) brankový rozdíl ve vzájemném zápase (vzájemných zápasech) 
4) počet vstřelených branek ve vzájemném zápase (vzájemných zápasech) 
5) brankový rozdíl ve všech zápasech 
6) počet vstřelených branek ve všech zápasech 
7) Fair Play – menší počet udělených trestných minut 
8) los 

 

• Nadstavbová část – Play off: 
o hraje všech 6 družstev po ZČ 
o Čtvrtfinále: 

- hraje se na dvě vítězná utkání, série končí stavem 2:0 nebo 2:1  
- všechna utkání série musí mít svého vítěze 
- v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 

efektivním časem, systémem zlatého gólu/náhlé smrti 
- v případě nerozhodného výsledku po prodloužení rozhodnou samostatné nájezdy – série po 5 

hráčích a poté případně série po 1 hráči dle pravidel florbalu 
- případné samostatné nájezdy následují ihned po skončení prodloužení 
- odehrají se dvě série těchto soupeřů: 

o Čtvrtfinále 1 (ČF1) – tým na 4. místě po ZČ a tým na 5. místě po ZČ 
o Čtvrtfinále 2 (ČF2) – tým na 3. místě po ZČ a tým na 6. místě po ZČ 

- 3. a 4. tým po ZČ bude ve svých sériích vždy v lichých utkáních veden jako domácí 
- jako první se rozehraje série Čtvrtfinále 1 (ČF1) a poté se obě čtvrtfinále střídají 

o Semifinále 
- hraje se na dvě vítězná utkání, série končí stavem 2:0 nebo 2:1  
- všechna utkání série musí mít svého vítěze 
- v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 

efektivním časem, systémem zlatého gólu/náhlé smrti 
- v případě nerozhodného výsledku po prodloužení rozhodnou samostatné nájezdy – série po 5 

hráčích a poté případně série po 1 hráči dle pravidel florbalu 
- případné samostatné nájezdy následují ihned po skončení prodloužení 
- odehrají se dvě série těchto soupeřů: 



 

o Semifinále 1 (SF1) – tým na 2. místě po ZČ a lépe postavený vítěz ČF1 nebo ČF2 - po ZČ 
o Semifinále 2 (SF2) – tým na 1. místě po ZČ a hůře postavený vítěz ČF1 nebo ČF2 - po ZČ 

- 1. a 2. tým po ZČ bude ve svých sériích vždy v lichých utkáních veden jako domácí  
- jako první se rozehraje série Semifinále 1 (SF1) a poté se obě semifinále střídají 

 

o Zápas o 5. místo 
- hraje se na jedno vítězné utkání, které musí mít vítěze, hraje se do rozhodnutí 
- v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 

efektivním časem, systémem zlatého gólu/náhlé smrti 
- v případě nerozhodného výsledku po prodloužení rozhodnou samostatné nájezdy – série po 5 

hráčích a poté případně série po 1 hráči dle pravidel florbalu 
- případné samostatné nájezdy následují ihned po skončení prodloužení 
- účastníci Zápasu o 5. místo: 

o lépe postavený poražený ČF1 nebo ČF2 - po ZČ – veden jako domácí 
o hůře postavený poražený ČF1 nebo ČF2 – po ZČ – veden jako hosté 

 

o Zápas o 3. místo 
- hraje se na jedno vítězné utkání, které musí mít vítěze, hraje se do rozhodnutí 
- v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 

efektivním časem, systémem zlatého gólu/náhlé smrti 
- v případě nerozhodného výsledku po prodloužení rozhodnou samostatné nájezdy – série po 5 

hráčích a poté případně série po 1 hráči dle pravidel florbalu 
- případné samostatné nájezdy následují ihned po skončení prodloužení 
- účastníci Zápasu o 3. místo: 

o lépe postavený poražený SF1 nebo SF2 – po ZČ – veden jako domácí 
o hůře postavený poražený SF1 nebo SF2 – po ZČ – veden jako hosté 

 

o Superfinále 
- hraje se na jedno vítězné utkání, které musí mít vítěze, hraje se do rozhodnutí 
- v případě nerozhodného výsledku po základní hrací době následuje prodloužení 10 minut 

efektivním časem, systémem zlatého gólu/náhlé smrti 
- v případě nerozhodného výsledku po prodloužení rozhodnou samostatné nájezdy – série po 5 

hráčích a poté případně série po 1 hráči dle pravidel florbalu 
- případné samostatné nájezdy následují ihned po skončení prodloužení 
- účastníci Superfinále: 

o lépe postavený vítěz SF1 nebo SF2 – po ZČ – veden jako domácí 
o hůře postavený vítěz SF1 nebo SF2 – po ZČ – veden jako hosté 

 

o vítěz Superfinále se stává vítězem Play off a obdrží titul Mistr ČR 2021/2022 
 
• Situace „Covid 19“: 
Vzhledem k situaci týkající se onemocnění Covid 19 a podobných jiných onemocnění s ohledem na 
případná nařízení Vlády ČR platí, že řešení neodehraných utkání jsou v kompetenci řídícího orgánu 
soutěže, kdy vždy bude cílem odehrání odložených utkání před nebo v rámci následujícího ligového kola. 
Nejzazší termín pro odehrání základní části je 30. 4. 2022. 
Všechna rozhodnutí řídícího orgánu soutěže budou primárně zohledňovat zdravotní aspekty. 

 

• Oficiální míček: 
Míček schválený řídícím orgánem soutěže pro Superligu florbalu, bílé či vanilkové barvy. Použití míčku 
jiné barvy podléhá schválení řídícího orgánu soutěže. 
 

• Haly:  
Utkání je možné pořádat v hale splňující podmínky pro pořádání Paraflorbalové ligy, která podléhá 
schválení ČPF před počátkem sezóny. 
 

• Trenérské vedení:  
Trenérská licence není vyžadována. 
 



 

• Sestup:  
Z Paraflorbalové ligy se v ročníku 2021/2022 nesestupuje. 
 

• Základní hrací čas: 
základní část 

o 3 x 12 min. (efektivní „čistý“ čas), 5 min. přestávka,  
o minimální čas na jedno utkání je 75 minut; 

nadstavbová část – Play off – utkání ČF a SF 
o 3 x 12 min. (čistý čas), 5 min. přestávka vč. přestávky před případným prodloužením 
o minimální čas na jedno utkání je 90 minut; 

nadstavbová část – Play off – utkání o 5. místo, o 3. místo a Superfinále 
o 3 x 15 min. (čistý čas), 5 min. přestávka vč. přestávky před případným prodloužením 
o minimální čas na jedno utkání je 120 minut; 

 

Ve všech utkáních umožnit družstvům minimálně 15 min. rozcvičku na připraveném hřišti; tj. vstup na 
připravené hřiště nejpozději 15 min. před oficiálním začátkem utkání. 
 

• Hrací den:  
Základními hracími dny jsou sobota a neděle. Jakékoli odchýlení od těchto základních hracích dní 
podléhá schválení řídícího orgánu soutěže. 
 

Přehled termínů jednotlivých kol: 
o 1. kolo – 11. 09. – 12. 09. 2021 – Praha (SKV) 
o 2. kolo – 20. 11. – 21. 11. 2021 – Ostrava 
o 3. kolo – 04. 12. – 05. 12. 2021 – České Budějovice 
o 4. kolo – 26. 02. – 27. 02. 2022 – Most 
o 5. kolo – 12. 03. – 13. 03. 2022 – Praha (TAT) 
o 6. kolo – 16. 04. – 17. 04. 2022 – Plzeň 

 

Termín Play off: 12.05. – 14.05. 2022 – Plzeň (ČPF)  
o První hrací den Play off se odehrají obě kompletní série Čtvrtfinále.  
o Druhý hrací den Play off se odehrají obě kompletní série Semifinále. 
o Třetí hrací den Play off se odehrají utkání o 5. místo, o 3. místo a Superfinále. 

 

• Povolené časy začátků utkání: 
Povolené začátky utkání v sobotu jsou nejdříve 09:00 a nejpozději 19:00. 
Povolené začátky utkání v neděli jsou nejdříve 09:00 a nejpozději 17:00. 
Žádosti o změnu termínu se během soutěže posuzují dle Soutěžního řádu Českého paraflorbalu. 
 

• Soutěžní kauce:  
Soutěžní kauce není pro sezónu 2021/2022 stanovena. 
 

• Startovné:  
Startovné není pro sezónu 2021/2022 stanoveno. 
 

• Odměna rozhodčímu:  
Odměna rozhodčího je v průběhu základní části i nadstavby stanovena na 400 Kč na utkání. 
 

• Věkové kategorie:  
Hrají muži a ženy starší 18 let, mladší hráči po schválení zákonného zástupce. 
 

• Ostatní povinnosti: 
Hostující oddíl je povinen se k utkání dostavit se dvěma sadami dresů (jednou světlou a druhou tmavou).  
Oddíl je povinen udržovat aktuální tyto údaje na Matrice ČPF: 

1) logo oddílu 
2) údaje o hráčích aktuálně nastupujících k utkáním 

o jméno a příjmení 
o číslo dresu 
o post 



 

3) údaje o členech realizačního týmu aktuálně se účastnících utkání 
o jméno a příjmení 
o funkce 

 

• Ostatní ustanovení: 
Řídící orgán soutěže je oprávněn, mimo ustanovení v Soutěžním řádu, v průběhu soutěže provádět 
upřesňující vysvětlení ustanovení předpisu soutěže. 
 

• Povinnosti pořadatelů ligových utkání – Paraflorbalová liga 

1. Obecně plnit všechny povinnosti dle dokumentu Pravidla pro pořadatele ligových kol. 

2. Zajistit halu na území ČR či mimo ČR po schválení řídícím orgánem soutěže do 20. 7. 2021 a pořádat 
utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům florbalu a schváleném řídícím orgánem soutěže. 

3. Zajistit a nejpozději 60 minut před utkáním zpřístupnit uzamykatelné šatny (včetně sprch) pro 
rozhodčí a obě zúčastněná družstva utkání, šatnu rozhodčích vybavit stolkem, sprchy v šatnách pro 
družstva vybavit židlí v případě, že sprcha není takto vybavena. 

4. Vhodnou formou informovat veřejnost a média o konání utkání. Zajistit, aby diváci byli informováni o 
družstvech, o soutěži atd. – povinný plně barevný program k utkání minimálního rozsahu list A4, to za 
plné podpory řídícího orgánu soutěže. 

5. Minimálně 60 minut před začátkem utkání musí být v hale přítomen hlavní pořadatel (jasně a viditelně 
označená osoba, starší 18 let, zodpovědná za činnost pořadatelské služby), který nesmí mít při utkání 
žádnou jinou funkci. 

6. Umožnit bezplatný vstup do haly členům Českého paraflorbalu a Českého florbalu, zástupcům médií 
a pracovníkům dopingové kontroly. Dále poté delegátům a rozhodčím Českého paraflorbalu. Zajistit 
podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání 
(vyhradit mu místo) a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou. 

7. Minimálně 30 minut před začátkem utkání musí být hřiště vyznačeno podle pravidel florbalu. Tím se 
rozumí: 
a) mantinely a brány stojí na svých místech dle pravidel florbalu a brankové sítě jsou upevněné dle 

pravidel paraflorbalu 
b) vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše i mantinelech) dle pravidel florbalu 
c) fungující časomíra (ukazatel odpočítávání času, skóre, třetiny a odpočítávání trestů) 
d) střídačky, trestnou lavici a stolek časoměřičů umístěné podle pravidel florbalu tak, aby z těchto 

míst bylo zřetelně vidět na časomíru 
e) přítomnost těchto pořadatelů: 

- hlavní pořadatel, který musí být označen 
- minimálně dvou pořadatelů u stolku časoměřičů (časoměřič, zapisovatel, hlasatel) 
- minimálně jednu další osobu pořadatele pro úpravu hrací plochy, rovnání mantinelů a podávání  

hracích míčů během utkání 
f) u stolku časoměřičů připravené: 

- hrací míče, vždy minimálně 3 
- rezervní stopky, rezervní formulář papírového ZOU a psací pomůcky 
- techniku pro vyplňování elektronického ZOU 
- nejpozději 15 minut před začátkem utkání oběma soupeři řádně vyplněný a zkontrolovaný ZOU  

včetně nahlášení nastupujících sestav 
- přítomnost osoby s oprávněním upravovat za pořádající oddíl ZOU 
- formulář pro nahlášení výběru hráčů pro trestná střílení 

g) přítomnost zdravotnické služby (jasně a viditelně označená, s potřebným vybavením pro první 
pomoc), viz Soutěžní řád. 

h) zajištěné dostatečné množství prostředků pro rychlou úpravu hrací plochy (tj. hadry, smetáky, 
mopy apod.) 



 

8. Poskytnout minimálně 30 míčků stejné barvy jako budou mít hrací míčky pro rozcvičení obou týmů 
před utkáním. 

9. Zajistit divákům, rozhodčím a delegátovi dosažitelnost nealko nápojů v prostoru haly (prodej 
občerstvení). Doporučeno – poskytnout rozhodčím pitný režim. 

10. Dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích v souladu s 
platnými předpisy a dle pravidel florbalu. 

11. Zabezpečit vyplňování elektronického ZOU a generovat z něj textový on-line přenos utkání, v ZoU dále 
povinně uvádět tyto údaje: 
o jméno zapisovatele 
o střídání brankářů 
o údaj o počtu střel na branku po každé třetině a celkově 
o počet diváků přítomných na utkání 

12. Do 5 minut po skončení utkání zkontrolovat úplnost vyplnění ZOU. Za správnost údajů v ZOU a za jeho 
úplné vyplnění zodpovídá pořádající oddíl. 

13. Vyplatit rozhodčím utkání náhrady a finanční odměnu za utkání hotově nejpozději do 15 minut po 
skončení utkání. 

14. Zajistit vhodné prostory pro pracovníky TV a médií, plně s nimi spolupracovat.  


