
 

Propozice Poháru Českého florbalu MUŽŮ a předpis soutěže 
Předpis soutěže 
Soutěž s oficiálním názvem Pohár Českého florbalu (dále jen Pohár ČF) organizuje Český florbal. 

Účastníci Poháru Českého florbalu mají povinnost používat výhradně oficiální název soutěže. 

Pohár ČF je řízen dle legislativních předpisů Českého florbalu (dále jen ČF a ustanovení tohoto předpisu soutěže. 

Pro ročník 2022 je Pohár ČF vypsán v kategorii mužů a žen. 

Přihlášky do soutěže (elektronicky na www.ceskyflorbal.cz) 
Uzávěrka přihlášek do Poháru ČF: 26. května 2022. 

Start oddílů v Poháru ČF 
Každý oddíl sdružený v ČF má právo se přihlásit do soutěže v každé vypsané kategorii (tj. start hráčů družstev A, B, C atd není omezen 
soupiskou). Oddíl startuje v soutěži pod aktuálně platným názvem oddílu doplněným o dodatek. Celková délka názvu včetně dodatků nesmí 
přesáhnout 32 znaků. 

Start hráčů v Poháru ČF mužů 
V Poháru ČF mužů mohou startovat hráči kategorie muži a ženy (ročník narození 2003 a starší) a kategorie junioři (ročník narození 2004 a 
2005). 

Každý hráč může v jednom ročníku Poháru ČF mužů startovat pouze za jeden oddíl. Hráč musí mít platnou registraci v oddíle, za který 
nastupuje. 

Hráč, který má platné hostování, může nastoupit v době hostování pouze za oddíl, do kterého hostuje. Nadále platí podmínka, že hráč může 
v jednom ročníku nastoupit pouze za jeden oddíl. Hráč musí mít platnou hráčskou licenci pro sezónu 2022-2023. 

V případě střídavého hostování či střídavého startu může hráč nastoupit pouze za svůj mateřský oddíl. 

Disciplinární tresty udělené v Poháru ČF mohou být přenášeny i do ligových soutěží ČF. Případné disciplinární poplatky a pořádkové pokuty 
budou čerpány z vratné části soutěžní kauce, kterou oddíl skládá na ligovou soutěž. 

Porušení ustanovení o startu hráčů v Poháru ČF může řídící orgán soutěže potrestat herními důsledky v souladu se Soutěžním řádem ČF. 

Startovné v Poháru ČF mužů 
 3 000,- Kč 

Turnaje a utkání 
a) Hrací dny 

 Hracími dny pro 1. 2. a 3. kolo Poháru ČF mužů jsou soboty a neděle. Hracími dny pro vrcholovou část a 2. až 5. kolo Poháru ČF mužů 
mohou být i všední dny. 

 Hracím dnem osmifinále je středa 23. 11.; hracím dnem čtvrtfinále je středa 7. 12.; hracím dnem semifinále je středa 21. 12. 

 Hrací den pro finále Poháru ČF stanoví řídící orgán soutěže. 

b) Doporučené časy utkání 

Pro utkání 1. kola jsou doporučené časy začátků utkání stanoveny následně: 

Sobota: 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30; neděle: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00. 

Při nedodržení doporučeného rozpisu začátků utkání je povolena výjimka v začátcích utkání následně: 

Sobota – první utkání nejdříve 10.00 hod, poslední utkání nejpozději 20.30 hod. Neděle – první utkání nejdříve 8:00 hod, poslední utkání 
nejpozději 17:00 hod. 

Pro utkání vrcholové části, 2. kola, 3. kola, 4. kola, 5. kola, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále jsou doporučené časy začátku utkání 
stanoveny následně: 

v den před dnem pracovního volna: 17:00 hod.; v den před pracovním dnem: 14:00 hod.; v pracovní den: 19:30 hod. 

Při nedodržení doporučeného času začátku utkání je povolena výjimka v začátku utkání následně: 

v den před dnem pracovního volna – nejdříve 14:00 hod, nejpozději 20:00 hod.; v den před pracovním dnem – nejdříve 11:00 hod, 
nejpozději dle vzdálenosti sídla oddílu hostujícího oddílu a místa konání utkání – do 150 km - 18:00 hod, 150–300 km - 17:00 hod, nad 
300 km - 16:00 hod.; v pracovní den – nejdříve 17:30 hod., nejpozději 20:30 hod. (vzdáleností se rozumí vzdálenost sídla oddílu 

hostujícího družstva a místa konání utkání při stanovení nejrychlejší trasy na mapy.cz). 

V případě dohody obou oddílů je možné schválit i jiné časy utkání, pokud tato dohoda bude oběma oddíly oznámena řídícímu orgánu 
soutěže nejpozději 2 dny před termínem konání utkání. 

Pro finálové utkání stanoví čas utkání řídící orgán soutěže. 

c) Termínová listina 

Termínová listina stanovuje období, ve kterém musí být příslušné kolo Poháru ČF mužů odehráno. 
1. utkání (vrcholová) od 06. 08. do 21. 08. 
2. utkání (vrcholová) od 06. 08. do 28. 08. 
3. utkání (vrcholová) od 06. 08. do 07. 09. 
1. kolo od 20. 08. do 21. 08. 

2. kolo od 27. 08. do 28. 08. 
3. kolo od 03. 09. do 04. 09. 
4. kolo od 09. 09. do 28. 09. 
5. kolo od 01. 10. do 31. 10. 

6. kolo (osmifinále) 23. 11. 2022 
7. kolo (čtvrtfinále) 07. 12. 2022 
8. kolo (semifinále) 21. 12. 2022 
9. kolo (finále) 17. 01. 2023

pozn.: termín finále může být nejpozději 31. 12. 2022 upraven s ohledem na případné TV vysílání 



 

Pořadatel si smí zvolit přesný termín konání turnaje či utkání sám při dodržení příslušných předpisů. V období souběhu pohárové i ligové 
soutěže, smí pořadatel stanovit termín pohárového utkání vzhledem k ligovým utkáním A družstva mužů hostujícího oddílu, případně A 
družstva juniorů, pokud má hostující oddíl do ligových soutěží přihlášena pouze juniorská družstva takto: nejdříve druhý den po dni, v němž 
bylo sehráno ligové utkání a nejpozději tak, aby mezi dnem konání pohárového utkání a dnem konání ligového utkání byl den volna. 

V případě dohody obou oddílů je možné schválit i termíny utkání, které toto nesplňují, pokud tato dohoda bude oběma oddíly oznámena 
řídícímu orgánu soutěže nejpozději 2 dny před termínem konání utkání. V případě dohody oddílů hrajících 5. kolo na termínu v období 
28. 09. – 02. 10. 2022 a 26. 10. – 31. 10. 2022 se oddíly vzdávají možnosti využít žádosti o odložení utkání na základě povinnosti uvolnit 
hráče pro potřeby reprezentace ČR. 

d) Hlášení utkání 

K hlášení turnaje či utkání se používá předepsaný elektronický formulář (hlášenka). Pořadatel je povinen hlášenku o utkání odeslat způsobem 
předepsaným Soutěžním řádem ČF, pokud není dále stanoveno jinak. 

Nejzazší termíny pro hlášení turnajů či utkání a případných dohod oddílů pro jednotlivá kola Poháru ČF jsou: 
vrcholová část 22. 07. 2022 
1. kolo 29. 07. 2022 
2. kolo 23. 08. 2022 

3. kolo 30. 08. 2022 
4. kolo 06. 09. 2022 
5. kolo 30. 09. 2022 

6. kolo (osmifinále) 02. 11. 2022 
7. kolo (čtvrtfinále) 25. 11. 2022 
8. kolo (semifinále) 09. 12. 2022

Losování Poháru ČF 

 Losování Poháru ČF proběhne jako součást losovacího aktivu celostátních soutěží v neděli 12. června 2022. 

 Los určuje rozdělení oddílů do skupin pro 1. kolo Poháru ČF a nasazení oddílů do dalších kol Poháru ČF. 

 Losování poháru určuje cestu postupujících oddílů celým Pohárem ČF mužů. 

 Při losování budou oddíly rozděleny do výkonnostních košů podle úrovně soutěže, kterou bude hrát A-družstvo oddílu v sezóně 2022-
2023 a dále podle výsledků ročníku Poháru ČF 2021. 

 V kategorii mužů budou pro nasazování do vyšších kol použita tato pravidla: 

o oddíly účastnící se Superligy florbalu jsou přednostně nasazeny do vrcholové části; 

o další přihlášené oddíly účastnící se 1. ligy mužů mohou být v případě zájmu a nenaplnění počtu účastníků dělitelného čtyřmi 
vylosovány do vrcholové části; 

o další přihlášené oddíly účastnící se Národní ligy mohou být v případě zájmu a nenaplnění počtu účastníků dělitelného čtyřmi 
vylosovány do vrcholové části s ohledem na regionální princip; 

o dalších až 20 oddílů (tj. oddíly neúčastnící se vrcholové části ze Superligy florbalu a 1. ligy mužů, případně nejlepší oddíly z Národní 
ligy a Divize) bude či může být nasazeno přímo do 2. až 4. kola. 

 Oddíl může nasazení do vrcholové části či do vyšších kol odmítnout, tuto informaci musí předat řídícímu orgánu nejpozději do uzávěry 
přihlášek 26. 5. 2022. V případě odmítnutí nasazení do vrcholové části či do vyšších kol vzdává pro 1., 2. a 3. kolo možnosti využít 
žádosti o odložení utkání na základě povinnosti uvolnit hráče pro potřeby reprezentace ČR. 

Hrací systém 

 Bude upřesněn po uzavření přihlášek. 

 vrcholová část je určena pro oddíly hrající Superligu florbalu, 1. ligu mužů, případně Národní ligu, a je hrána formou skupin po 
4 účastnících – celkem 5 skupin; minimální počet účastníků vrcholové části je 12, po odehrání vrcholové části všichni účastníci postoupí 
do 5. kola; 

 1. kolo je hráno formou skupin o 5 účastnících. 

 2. až 5. kolo, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále jsou hrána formou jednotlivých utkání hraných do rozhodnutí. 

Postup do IFF Champions Cup 

 Vítěz Poháru ČF získává právo účasti v Champions Cup 2023/2024. 

Technická ustanovení 

Pohár ČF mužů 

kolo hrací čas – vždy čistý 
minimální čas na utkání včetně 

rozcvičky na hřišti 
odměna 

rozhodčího 
listina rozhodčích 

1. kolo 3 x 15 min., přestávka 5 min. 90 min.; umožnit 10 min. rozcvičku 400,- Kč regionální 
2. kolo 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku  600,- Kč regionální 
3. kolo 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 700,- Kč nejvyšší regionální 
4. kolo 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 800,- Kč nejvyšší regionální 
5. kolo 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 900,- Kč nejvyšší regionální 
vrcholová část 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku  1 300,- Kč Národní liga 
osmifinále  3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 1 300,- Kč Národní liga 
čtvrtfinále 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 1 300,- Kč 1. liga 
semifinále 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 1 800,- Kč Superliga 
finále 3 x 20 min., přestávka 10 min. 180 min.; umožnit 30 min. rozcvičku 3 000,- Kč Superliga 

  



 

Hodnocení výsledků utkání 

 Za vítězství v utkání 1. kola Poháru ČF se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům 
přiděluje 1 bod. 

 Utkání vyřazovací části (od 2. kola) Poháru ČF mužů se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v základní hrací době, 
následuje po 2minutové přestávce (bez změny stran) 10minutové prodloužení dle pravidel florbalu, končící případným vstřelením branky. 
Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu. 

 Utkání vrcholové části Poháru ČF mužů se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje 
po 2minutové přestávce (bez změny stran) 5minutové prodloužení, hrané v systému 3 na 3 (tři hráči v poli a brankář na každé straně) 
a končící případným vstřelením branky. 

Během prodloužení je nahrazení brankáře hráčem v poli, vyjma odloženého vyloučení, považováno za špatné střídání a je trestáno 
vyloučením na trestnou lavici na 2 minuty. Potrestaného hráče určí kapitán družstva. 

Přesilová hra, ať už pokračující ze základní hrací doby, nebo zahájená v prodloužení se hraje v systému 4 na 3, případně 5 na 3. Po 
návratu potrestaného se od nejbližšího přerušení opět hraje s nižším počtem hráčů. Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, 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 přiděluje 1 bod. 

Určení pořadatelů utkání (pozn.: výsledky juniorských družstev se pro určování pořadatelství nezapočítávají) 

 Pořadatelem turnaje 1. kola a utkání vrcholové části se stává oddíl určený losem. 

 Pořadatelem utkání 2. až 5. kola, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále Poháru ČF se stává: 

o v případě utkání oddílů, jejichž A-družstva hrají jinou soutěž (A-družstva se v ligové sezóně nestřetnou) oddíl, jehož A-družstvo hraje 
nižší soutěž; 

o v případě utkání oddílů, jejichž A-družstva hrají jinou soutěž ovšem stejné úrovně (A-družstva se v ligové sezóně nestřetnou) oddíl, 
jehož A-družstvo se v ligové sezóně 2021-2022 umístilo hůře; 

o v případě utkání oddílů, jejichž A-družstva hrají stejnou soutěž (A-družstva se v ligové sezóně střetnou) oddíl, který se posledního 
vzájemného utkání v pohárové soutěži účastnil jako hostující oddíl; pokud se oddíly dosud v pohárové soutěži nestřetly, pak pořádá 
oddíl, jenž byl losem do rozpisu utkání nasazen jako domácí; pro určení pořadatelství není za vzájemné utkání považováno utkání 
pořádané řídícím orgánem soutěže a konané mimo sídelní obec obou soupeřů. 

 Pořadatelem finále Poháru ČF 2022 je ČF. 

Způsob hrazení nákladů – všeobecné podmínky 

 1. kolo: hraje se turnajovým systémem. 

Pořadatel vybírá od zúčastněných oddílů startovné ve stanovené paušální výši za jedno utkání podle kraje, v němž se turnaj koná: 

kraj Praha: 1 250,- Kč / utkání ostatní kraje: 1 000,- Kč / utkání 

Ve startovném je zahrnut průměrný pronájem haly v kraji, odměna a cestovní náhrady rozhodčích. Hostující oddíly si hradí náklady na 
cestovné i případné ubytování. 

 vrcholová část a 2. až 5. kolo, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále: Veškeré náklady na uspořádání utkání včetně odměny a 
cestovních náhrad rozhodčích hradí pořadatel. Hostující oddíl si hradí náklady na cestovné i případné ubytování. 

 Finále: náklady na uspořádání utkání včetně odměny a cestovních náhrad rozhodčího hradí ČF. Oba oddíly si hradí náklady na cestovné 
a ubytování. 

Upozornění ohledně nedostavení se k pohárovým utkáním 
V případě nedostavení se k pohárovému utkání se oddíl vystavuje herním důsledkům a pořádkové pokutě. Pokud se prokáže zavinění oddílu 
a toto je potrestáno herními důsledky, je s tím spojena i povinnost uhradit veškeré náklady, které vznikly v důsledku nedostavení se k utkání. 
Tyto náklady NEJSOU zahrnuty v případné pořádkové pokutě. Mezi tyto náklady například patří i startovné za neuskutečněná utkání. 

Povinnosti pořadatele pohárových utkání 

 Při utkáních 1. kola 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro 1. ligu dorostenců 

 Při utkáních 2., 3. a 4. kola 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro Divizi, vyjma bodu 2. 

 Při utkáních vrcholové části, 5. kola, osmifinále, 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro 1. ligu mužů, vyjma bodu 2. Zajistit video přímý přenos prostřednictvím definované společné 
internetové platformy. V případě, že utkání není přenášeno video přímým přenosem přes definovanou společnou internetovou platformu, 
zajistit pořízení video záznamu a jeho zveřejnění do 24 hodin po skončení utkání přes definovanou společnou internetovou platformu. 

Umístění dodaných 2 prezentačních ploch (bannery) generálního partnera Poháru ČF v druhém sledu reklam, každá o velikosti 3 m2 při 
každém utkání. Zajištění prezentace dodaného audio spotu generálního partnera Poháru ČF. 



 

 Při utkáních čtvrtfinále a semifinále 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro 1. ligu mužů, vyjma bodu 2. Zajistit video přímý přenos prostřednictvím definované společné 
internetové platformy. 

Umístění dodaných 2 prezentačních ploch (bannery) generálního partnera Poháru ČF v druhém sledu reklam, každá o velikosti 3 m2 při 
každém utkání. Zajištění prezentace dodaného audio spotu generálního partnera Poháru ČF. 

 Při všech utkáních 

Zajistit oborovou exkluzivitu generálního partnera Poháru ČF. Žádná z reklam propagovaných oddílem v souvislosti s Pohárem ČF nesmí 
být konkurenční reklamou ke generálnímu partnerovi. 

Umístit logo Poháru ČF a logo generálního partnera Poháru ČF, na všech tiskových materiálech vydávaných v rámci turnajů či utkání 
Poháru ČF. 

V případě zájmu generálního partnera Poháru ČF (oddíl bude informován o zájmu minimálně 3 týdny před akcí) zajistit: 

o umístění stánku generálního partnera Poháru ČF, zabírajícího alespoň 6 m2 včetně technického zabezpečení vstupů obsluhy a 
personálu tohoto místa; 

o předání ceny věnované generálním partnerem Poháru ČF vyhlášeným nejlepším hráčům buď přímo, nebo předání umožnit zástupci 
generálního partnera. 

 Při TV utkáních 

při rozdělení reklamních pozic bude postupováno obdobně, jako se postupuje u TV utkání dle Reglementu soutěže Superliga mužů. 

Odměny v Poháru ČF mužů 
vítěz 150 000,- Kč 
finalista 60 000,- Kč 

nejúspěšnější celek Západ 30 000,- Kč 
nejúspěšnější celek Východ 30 000,- Kč 

Určení nejúspěšnějšího celku 
konstanta úspěšnosti se skládá ze čtyř kritérií: 

 počet získaných bodů na utkání = B; 

 úroveň soutěže, v níž oddíl nejvýše startuje = U; 

 jak daleko se oddíl v poháru dostal = D; 

 počet postupů = P; 
konstanta se stanoví dle vzorce: 

K = (B*U) + D + (P * 1,5) 
kde D je bonifikace za dané kolo: 

 1. kolo = 1 

 2. kolo = 2 

 3. kolo = 3 

 4. kolo = 4 

 5. kolo = 6 

 osmifinále = 8 

 čtvrtfinále = 9 

 semifinále = 10 

 finále = 12 

 vítěz = 14 

Odměny pořadateli 
od 5. kola a ve vrcholové části je stanovená odměna pořadateli za splnění povinností vůči generálnímu partnerovi Poháru ČF a diváckou 
návštěvu: 

nad 100 diváků 3 000,- Kč 
nad 200 diváků 6 000,- Kč 

nad 300 diváků 9 000,- Kč 

Pro stanovení počtu diváků pro určení výše odměny je rozhodující zpráva delegáta ČF, popřípadě rozhodnutí řídícího orgánu soutěže. 
Pořadatel má povinnost do 24 hodin od skončení utkání zaslat fotografie dokládající počet diváků přítomných na utkání na elektronickou adresu 
řídícího orgánu soutěže. 


