
 

Předpis Pardubického přeboru starších žáků – skupina 4 (4PS2) 2022/2023 
 

• Systém soutěže: 6 družstev, systémem 3+1. Každý s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje, kdy se vždy na jednom turnaji 
sejdou čtyři družstva a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 3 utkání, 1x 2 utkání); dvě družstva mají volno. 
Družstva OLYMP východní Čechy Pardubice a FbK TJ Svitavy pořádají jeden turnaj, ostatní pořádají dva turnaje. 

• Platby:  

Družstvo OLYMP východní Čechy Pardubice zaplatí 1.100,- Kč družstvu TJ Jablonné nad Orlicí a 1.100 Kč družstvuFBC TJ Draci 
Lanškroun (st.žáci). 

Družstvo FbK TJ Svitavy zaplatí 1.100,- Kč družstvu FBC LETOHRAD Orel Orlice B a 1.100 Kč družstvu TJ Dolní Ředice - IBK Holice. 

Úhrada platby za pořádání vyššího počtu turnajů musí být uhrazena nejpozději do 31.12.2022 na základě vystaveného daňového 
dokladu, který vystaví oddíl, kterému platba náleží! 

• Hodnocení výsledků: za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; při nerozhodném výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod. 

• Hrací čas: 2 x 12 min. čistý čas; minimální čas na jedno utkání je 50 minut; minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 60 
minut. 

• Hrací dny: v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek nebo pondělí), 
může pořadatel za hrací den zvolit i tento den; žádost o změnu termínu je nutno řešit v souladu se Soutěžním řádem čl. 9. 

• Časy začátků utkání:  nejdříve v 9:00 hod., nejpozději v 17:00 hod; jiné časy podléhají schválení. 

• Postup a sestup: ze soutěže se nepostupuje, ani nesestupuje. 

• Play-off:   po základní části odehraje každé družstvo 1 turnaj play-off napříč oběma soutěžemi dle rozpisu. Účast v play-up 
je povinná 

• Platby v play-off: každý účastník play-off zaplatí pořadateli částku 800 Kč za turnaj 

• Věkové kategorie: starší žáci (ročníky nar. 2008 a 2009); mladší žáci (ročníky nar. 20010 a 2011); starší žákyně (ročníky nar. 2008 a 
2009) a mladší žákyně (ročníky nar. 20010 a 2011) 

• Startovné:   3.000,- Kč 

• Soutěžní kauce: 2.000,- Kč 

• Hřiště:    min. 20m x 10m, max. 22m x 12m; 

• Trenérské vedení:  licence D  

• Odměna rozhodčím:  190,- Kč (v případě konání zápasu mimo turnaj 300,- Kč) 

• Počet hráčů:  3+1; minimální počet hráčů na utkání je 5+1 

• Tresty:   za přestupek uvedený v Pravidlech florbalu pod bodem 605 bude provedeno trestné střílení. 

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

• Změna stran:  družstva si po vzájemné dohodě nemusí o přestávce vyměnit strany.  

• Potvrzení ZOU:  vedoucí družstev, rozhodčí a delegát jsou povinni potvrdit ZOU nejpozději v den utkání  

 

 

Povinnosti pořadatele utkání  
 

Kompletní souhrn viz Povinnosti pořadatelů ligových utkání ČF HKaPA pro dlouhodobé soutěže. 

Doplnění dalších povinností v těchto bodech: 

6. Minimálně 30 minut před začátkem utkání musí být hřiště vyznačeno podle pravidel florbalu. Tím se rozumí: 

  b) vyznačené hřiště (malé brankoviště, body pro vhazování, brankovou čáru 2m od zadního mantinelu); 

  e) přítomnost minimálně dvou pořadatelů (min. jeden starší 18-ti let) u stolku časoměřičů (časoměřič, zapisovatel)  a minimálně 
jednoho dalšího pořadatele; 

7. Zabezpečit vyplňování elektronického zápisu (ZOU) a generovat z něj minimálně technický on-line přenos utkání, v ZOU dále povinně 
uvádět tyto údaje:  

  a)  jméno zapisovatele;  

  b)  střídání brankářů a čas brankářů na hřišti;   

12. Zamezit vstupu diváků na hrací plochu a její okolí, viz. Soutěžní řád čl. 7.5 c) 

 

 

https://www.ceskyflorbal.cz/dms/serve/assigned-file/6600/

