
 

Pokyny k řízení utkání v sezóně 2017-18 

 

V Hořicích dne 25.9.2017 

Vážení kolegové a kolegyně. 

Na základě doporučení celostátní komise rozhodčích a vzhledem k průběhu prvního hracího víkendu se 

rozhodla Komise rozhodčích vydat tento pokyn, ve kterém naleznete podrobné informace týkající se 

řízení utkání v této sezóně.  

 
Sjednocení výkladu pravidel 
 

Následující pokyny důsledně aplikujte zejm. v soutěžích Divize mužů, Regionální liga mužů, 1. 
liga žen a 1. liga juniorek. V ostatních soutěžích hráče na zpřísnění posuzování níže uvedených 
situací připravujte postupně, zejm. bod 1 není nutné aplikovat zcela striktně. 

 
1) Vhazování - důsledně dbejte na dodržování pravidel u postavení všech hráčů na vhazování a 
správném úchopu hokejky při vhazování. 
 

Pravidlo 502.5 
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 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 během hry. První 
pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středové čáře, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku 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. 

 
2) Přidržení ("odmítání") soupeřovy hokejky - zaměřujte se na situace, kdy hráč, který je v držení 
míčku, aktivně odstrkuje rukou hokejku bránícího hráče. Tento přestupek je dle pravidel trestán 
volným úderem. 
 

Pravidlo 507.2 
Pokud hráč přidrží soupeře či soupeřovu hokejku. 

 
3) Vražení protihráče na mantinel či branku - hrubé zákroky vražení protihráče proti mantinelům 
nebo proti brance trestejte 5 minutovým trestem. 
 

Pravidlo 607.5 
Pokud hráč podrazí, shodí nebo narazí soupeře na mantinel či bránu. 

 

Ostatní doporučení 
 

Následující doporučení aplikujte ve všech zmíněných soutěžích stejně. 
 

4) Začátky utkání a třetin - dbejte na to, aby utkání nezačínala se zpožděním a také včas zahajujte 
2. a 3. třetinu zápasu - tedy okamžitě po skončení času přestávky. Zejm. v soutěžích hraných 
jednozápasově dochází k protahování přestávek po příchodu družstev ze šaten. 
 
 



 

5) Kontrola ZOU - v soutěžích hraných jednozápasově (Divize mužů, 1. liga žen a 1. liga juniorek) si 
zápis po konci utkání vždy vezměte ke kontrole do šatny. 
 
6) Výměna stran - ve všech celostátních soutěžích (Divize mužů, 1. liga žen, 1. liga juniorek a 1. liga 
dorostenců) jsou družstva povinna si vyměnit strany. Kontrolujte, že tak skutečně činí. V regionálních 
soutěžích záleží na domluvě družstev. 
 
 

Všechny výše uvedené pokyny a doporučení jsou platné od 25. září 2017 až do odvolání. V případě 

jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.  

 

Ing. Aleš Jansa 

koordinátor regionu IV  
 

+420 603 459 274 

jansa@ceskyflorbal.cz 

  

 


