
 

 

PRAHA 
A STŘEDOČESKÝ KRAJ  

 

Předpis Ligy elévů 3+1 – skupina 3 (3XE2-A,B) 2022/2023 
 

 

• Systém soutěže: skupina A: 38 družstev, 6 košů po 5 družstvech, 2 koše po 4 družstvech, skupina B: 49 družstev, 9 košů po 5 
družstvech, 1 koš po 4 družstvech, systémem 3+1. Družstva se utkají v rámci jednodenních turnajů v deseti víkendech (jeden hrací víkend 
= jedno hrací kolo / turnaj v každém koši). Dodatečné přihlašování do soutěže bude řešeno individuálně dle počtu přihlášených družstev.  

• Soutěž je rozdělena na 2 skupiny (2 na sobě nezávislé soutěžní systémy). 

• Pořadatelství: Hrazení nákladů bude stanoveno dle počtu přihlášených družstev rozhodnutím Ligové komise PHaSČ v průběhu 
soutěžního ročníku.  

• Hodnocení soutěže (základní část): V soutěži není vedena dlouhodobá tabulka a individuální statistiky. Je zveřejňován pouze rozpis 
soutěže.  

• Hodnocení utkání na turnajích: za vítězství 3 body, remízu 1 bod, prohru 0 bodů  

• Hodnocení hracího kola: Pokud mají po odehrané základní části turnaje dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí 
větší počet bodů ze vzájemných utkání. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve brankový rozdíl a dále vyšší počet vstřelených ze vzájemných 
utkání. Pokud tato kritéria nedovolují stanovit pořadí, rozhoduje brankový rozdíl a následně vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání 
(výhodnější je vždy vyšší číslo či počet). Posledním kritériem je los za účasti rozhodčích, kapitánů a vedoucích družstev. Uvedená kritéria 
je nutné použít ve výše uvedeném pořadí, nelze je jakkoliv kombinovat (např. při bodové shodě tří družstev je nutností vyčerpat všechna 
kritéria až do rozhodnutí, nelze se při zjištění nejslabšího družstva vrátit v kritériích pro posouzení zbylých dvou družstev na již použitá 
kritéria - např. vzájemné utkání). 

• Nasazování družstev: Pro nasazování družstev je použit košový systém s preferencí pořadatele (pořádající družstvo na svém turnaji 
hraje).  

• Hrací čas: Hrací čas je určen počtem účastnických družstev v soutěži. Družstva jsou rozdělena do košů primárně po 5 družstvech   

5 družstev v koši:  2x10 minut čistý čas, 2 min. přestávka (40 min. / utkání) 

6 družstev v koši:  2x10 minut čistý čas, 2 min. přestávka (40 min. / utkání) 

4 družstva v koši:  2x10 minut čistý čas, 2 min. přestávka (40 min. / utkání)  

• Hrací dny: Hrací den je určen termínovou listinou soutěže. Řídící orgán upozorňuje družstva, která turnaj nepořádají, že do 5 dnů před 
konáním turnaje musí být připravena na možnou změnu tohoto hracího dne nebo místa konání turnaje ze strany řídícího orgánu. 

• Časy začátků utkání: Povolené rozmezí začátku utkání je 9:00 hod. až 18:00 hod. Výjimky z těchto pravidel musí schválit LK PHaSČ. S 
ohledem na nastavení soutěže není možné měnit termín jednotlivých utkání (den odehrání). 

• Postup a sestup: Ze soutěže se nepostupuje ani nesestupuje. 

• Věkové kategorie: elévové a elévky (ročník 2012 a 2013), přípravka a minižákyně (ročník 2014 a 2015), minimální věk v den utkání 
je 7 let.  

• Startovné:   1.500,- Kč 

• Soutěžní kauce: 1.500,- Kč 

• Hala a hřiště:   Minimálně kategorie VI. Rozměr hřiště min. 18 x 10 m, max. 22 x 12 m, v hale schválené ČF pro tuto věkovou 
kategorii, pořádající družstvo má povinnost postavit hřiště v maximálních možných rozměrech dle předpisu soutěže, pokud to hala 
umožňuje (max. schválený rozměr hřiště haly).  

• Branky:   Družstva mají povinnost použít střední branku 120x90cm. 

• Úpravy pravidel (vyznačení hřiště + tresty): Na hřišti vyznačit brankovou čáru 2 - 2,5 m od zadního mantinelu, malé brankoviště, body 
pro vhazování a polovinu hřiště na mantinelech. Vyloučení na trestnou lavici se nahrazuje trestným stříleným. Trestné střílení provede 
hráč, na kterého byl proveden přestupek. Pokud není možné hráče určit, určí hráče kapitán družstva provádějícího trestné střílení. 
Minimální počet hráčů pro zahájení utkání – 3+1. 

• Trenérské vedení:   Trenér licence D - minimálně na 70 % všech utkání  

• Rozhodčí:    Utkání řídí 1 rozhodčí, odměna 150,- Kč 

• Ochranné brýle:  Doporučuje se všem hráčům používat při hře ochranné brýle.  

• Doporučení:   Po turnaji předat symbolické ceny účastníkům turnaje.  
• Čekací doba: 10 min.  

• Elektronický zápis o utkání: Pořádající družstvo zabezpečí vyplnění elektronického zjednodušeného zápisu (ZZOU) a během utkání z 
něj generuje minimálně technický on-line přenos utkání (čas zahájení utkání, jména zapisovatele elektronického ZOU, hlavního pořadatele 
a časoměřice, time-outy, skóre domácí, skóre hosté a čas konce utkání). V případě technických problémů se jako náhradní řešení použijí 
papírové ZZOU.  

• Start hráčů z jiných oddílů: Řídící orgán soutěže může v rozpisu soutěže kategorie mladší žáci, starší žákyně a nižší umožnit start hráče 
uvedeného na soupisce družstva jednoho oddílu i v družstvu stejné kategorie jiného oddílu. Za družstvo může v utkání nastoupit 
maximálně 5 hráčů jiných oddílů. Hráč, který za družstvo nastoupil v určitý den, již není oprávněn ve stejný den nastoupit za jiné družstvo 
hrající stejnou úroveň soutěže. 

• Výměna stran: Je povoleno, že si družstva o přestávkách nemusí měnit strany. V případě, že při utkání je jedna strana hrací plochy dle 
názoru rozhodčích v lepším stavu, vymění si družstva strany v polovině hracího času utkání. 
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Povinnosti pořadatele ligových utkání regionu PHaSČ 2022/2023  
  

• Zajistit halu na území regionu PHaSČ schválenou ČF v termínu daném rozpisem utkání a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům 
florbalu a předpisu soutěže. E-mailem potvrdit sekretariátu regionu PHaSČ termíny a místa konání turnaje do 20. 7. 2022.  

• Vložit kompletně vyplněnou hlášenku o utkání do systému FIS 30 dnů před utkáním.  

• Zajistit 4 uzamykatelné šatny pro družstva a 1 šatnu pro rozhodčí se sprchami, pokud to hala umožňuje.  

• Viditelně vyvěsit rozpis utkání a rozpis šaten. 

• Minimálně 40 minut před začátkem každého utkání musí být v hale přítomna pořadatelská služba.  

• přítomnost hlavního pořadatele staršího 18 let (jasně a viditelně označeného), který musí být přítomen po celou dobu utkání u 
stolku pořadatelů, nesmí zastávat během utkání žádnou jinou funkci a odpovídá za činnost pořadatelské služby a splnění 
požadavků daných předpisem soutěže, obecnými předpisy a legislativou ČF.  

• přítomnost zdravotnického dozoru (jasně a viditelně označená osoba jako ZD), viz Soutěžní řád čl. 7.2 písm. q., pro menší akce mít 
minimálně zdravotnické školení a dostatečné vybavení, tzv. laická první pomoc. Zdravotnický dozor musí být přítomen u stolku 
pořadatelů nebo na střídačce pořádajícího družstva po celou dobu utkání, je starší 18 let a nesmí zastávat žádnou jinou funkci 
(pořadatelskou nebo u družstva).  

• přítomnost minimálně 2 pořadatelů u zapisovatelského stolku: časoměřič (měření hracího času a trestů) a zapisovatel  

• přítomnost dostatečného počtu pořadatelů k zajištění stavu hrací plochy a k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkání dle Soutěžního 
řádu ČF.   

• doporučeno připravit rozhodčím na turnajích drobné občerstvení (balená voda, ovoce, sušenka, atp.)  

• Povinností zapisovatelského stolku je mít k dispozici:  

• prostředky k zabezpečení elektronického zjednodušeného zápisu o utkání (ZZOU) nebo papírového zjednodušeného zápisu 
o utkání. 

• připravené vždy minimálně 3 nepoškozené bílé hrací míče (certifikované IFF), rezervní stopky, pásku na vyznačení hřiště, prostředky 
pro úpravu hrací plochy, provázek na opravu síťky, psací pomůcky, prázdné papíry a rezervní formulář papírového ZZOU.  

• Minimálně 30 minut před začátkem každého utkání musí být hřiště vyznačeno dle pravidel florbalu:  

• vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše i mantinelech) 

• fungující časomíra (ukazatel hracího času, skóre, třetiny)  

• střídačky a stolek časoměřičů umístěné podle pravidel florbalu tak, aby z těchto míst bylo zřetelně vidět na časomíru a umístění 
nebylo pro účastníky hry nebezpečné  

• Dodržet začátek utkání dle rozpisu a v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích a delegátů a v souladu s platnými prav idly 
florbalu, obecnými předpisy a legislativou ČF.  

• Bezprostředně po utkání zkontrolovat úplnost vyplnění elektronického ZZOU. Za správnost údajů v elektronickém ZZOU a za jeho úplné 
vyplnění zodpovídá pořádající oddíl.  

• Vyplatit rozhodčím utkání náhrady a finanční odměnu za utkání bezhotovostně na bankovní účet rozhodčího nejpozději první pracovní den 
po skončení utkání, případně hotově nejpozději do 15 minut po skončení posledního utkání, které rozhodčí v rámci turnaje řídili. O formě 
výplaty rozhoduje pořadatel.    

• Pořadatel utkání/turnaje je povinen dbát na dodržování všech rozhodnutí a nařízení LK PHaSČ.  

• V případě technických problémů se jako náhradní řešení použijí papírové ZZOU. První pracovní den po odehrání utkání odeslat 
doložitelným způsobem (doporučeně) originály ZZOU na adresu Sekretariátu PHaSČ a uschovat potvrzení o odeslání pro 
případnou kontrolu nebo je osobně doručit na Sekretariát PHaSČ do dvou pracovních dnů po odehrání turnaje.  

• Český florbal, Sekretariát PHaSČ – Lomnického 1705/5, Praha 4, 140 00, F. Malina - malina@ceskyflorbal.cz  

  
 
 
 

Postup pro případ nemožnosti pokračování nebo odehrání utkání   
(pouze košové soutěže – PHaSČ)  

 
Tento postup je užit pouze v případě, že v utkání není možno pokračovat nebo jej zahájit zejména z důvodu zásahu „vyšší moci“ a 
bude aplikován pouze tehdy, kdy dojde k přerušení utkání a není možné v něm pokračovat (dle článků 8 a 11 Soutěžního řádu – např. 
kluzká podlaha, výpadek dodávky elektrické energie znemožňující pokračování utkání apod.).  
Z technických důvodů je nutné v košových soutěžích počínaje soutěžním ročníkem 2015/2016 stanovit výsledek každého utkání na 
turnaji. Dle nastalé situace platí následující postup:  
V případě, že problém nastane pouze v části hrací plochy a plochu nelze změnou rozměru upravit tak, že není možné použit alespoň 
minimální rozměr hřiště pro danou soutěž (v rozmezí daném Předpisem soutěže), ale lze alespoň část plochy použít pro provedení 
trestných střílení, bude pokračováno takto:  
Pokud je přerušeno rozehrané utkání, je výsledkem utkání aktuální výsledek, pokud není nerozhodný. V případě dosažení nerozhodného 
výsledku budou provedena trestná střílení dle pravidel florbalu s výjimkou v počtu – 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. Výsledkem 
utkání je dosavadní výsledek zvýšen o 1 branku (na straně vítěze trestných střílení). Rozhodčí toto uvedou v Zápise o utkání.  
 
Pokud nelze provést trestná střílení, platí postup:  
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Rozhodčí utkání zajistí provedení losu. Způsob losu určí rozhodčí utkání. Los bude proveden za účasti kapitánů v doprovodu vedoucího 
družstva (či jiné osoby starší 18 let, která je členem realizačního týmu družstva). Výsledek utkání je 1:0 pro vítěze losu. Provedení losu rozhodčí 
uvedou v Zápise o utkání.  
V případě, že nelze utkání zahájit (pouze z výše uvedených „technických“ důvodů), proběhne postup popsaný v souslednosti bodů 1. 
a 2.  
Výsledek utkání po trestných stříleních nebo losu je 1:0 pro vítěze. Důvody vedoucí k použití tohoto postupu budou rozhodčími popsány 
v Zápise o utkání.  
Výše uvedené provádí a řídí výhradně rozhodčí utkání ve spolupráci s hlavním pořadatelem utkání a vedoucími družstev.  
Pokud se utkání nezahájí z důvodu nedostavení se družstva (ani po uplynutí čekací doby není připraven předepsaný počet hráčů pro 
zahájení utkání nebo družstvo předem avizuje, že se k utkání či turnaji z různých důvodů nedostaví):  
Rozhodčí tuto skutečnost uvedou do ZOU. Pro potřeby vyhodnocení výsledků bude stanoven výsledek utkání 0:5 pro družstvo, které se 
k danému utkání nedostaví.  
  
 

 

 

 


