
PODBESKYDSKÁ FLORBALOVÁ LIGA 2019/2020 – XIII. RO ČNÍK

Pořadatel soutěže: T.J. Sokol Frýdlant n.O. a T.J. Sokol Frenštát p.R.

P R O P O Z     I C E   A   S     O U T Ě Ž N Í   Ř Á D

Místo  konání: Frýdlant  n.  O.  -  základní  škola  T.G.M.  (od  vlakového nádraží  vlevo  přes
autobusové nádraží a parkoviště, před můstkem přes potok odbočit  vpravo, po 50 m
doleva do areálu školy a průchodem mezi budovou školy a potokem po chodníku ke
vchodu do tělocvičen). V areálu školy je možnost parkování.

Prezence:   8:15 - 8:50 hod. nebo 8:45 - 9:20 hod. – dle rozpisu zápasů

Zahájení:   9:00 hod. nebo 9:30 hod. – dle rozpisu zápasů

• Základní ustanovení - Soutěže se účastní týmy T.J. Sokol, školní týmy či týmy jiných
zájmových spolků a sdružení. Hráči mohou i nemusí být členy Českého florbalu. Hraje se
současně ve dvou tělocvičnách vybavených florbalovými mantinely, rozměry hřišť jsou 28
x 14 m. K dispozici jsou šatny a sprchy. Soutěž bude probíhat v časovém rozmezí listopad
2019 až březen 2020.

• Kategorie - Soutěž je vypsána pro kategorie:

I.   Přípravka - rok narození 2009 a mladší

II  .   Mladší žáci - rok narození 2006 a mladší

III.   Starší žáci a dorostenci - rok narození     2002 a mladší

IV  .   Muži - bez věkového omezení

V.   Ženy a dívky - bez věkového omezení

V kategoriích  I. ,  II.  a  III.  mohou hrát  dívky o rok starší  oproti  uvedenému věku, tzn.
v kategorii  I.  rok narození 2008, v kategorii  II.  rok narození 2005 a v kategorii  III.  rok
narození 2001. V jednom týmu mohou hrát maximálně 4 dívky.  
V mužské kategorii mohou hrát i ženy.

V kategoriích I. , II.  a III.  musí být každý hráč pro případnou kontrolu schopen doložit svůj
věk (průkazka s fotkou, občanský průkaz apod.).

Hráč  nebo hráči  mohou v průběhu aktuálního ročníku soutěže nastoupit  pouze za jeden
oddíl, mohou však za tento oddíl nastoupit ve více kategoriích, případně v týmech A, B
nebo C, má-li tento oddíl takové týmy do soutěže přihlášeny.

• Pravidla - V kategoriích I.  a II.  se hraje dle pravidel Českého florbalu, ale s maximálním
počtem hráčů v poli 4+1 (při vyloučení je minimální počet hráčů na hřišti 3+1; v kategorii
I.  je vyloučení zkráceno na 1 min., 3 min., 1+8 min.). V kategoriích III. , IV.  a V. se hraje
dle pravidel Českého florbalu, ale s maximálním počtem hráčů v poli 3+1 (při vyloučení je
minimální počet hráčů na hřišti 2+1).

• Týmy - Tým tvoří min. 5 (v kategoriích  III. ,  IV.  a V. min. 4) a max. 18 hráčů  včetně
brankářů a max. 3 členové realizačního týmu.
V kategoriích   I.  ,   II.   a   III.   musí mít každý tým jako doprovod alespoň jednu osobu starší 18
let (trenéra, vedoucího, rozhodčího apod.), která za tým plně zodpovídá.
V     kategoriích   IV.   a   V.   musí mít každý tým svého vedoucího staršího 18 let, který je za tým
plně zodpovědný.
Každý tým by měl mít k dispozici alespoň jednoho rozhodčího, který ale nemusí mít licenci
rozhodčího Českého florbalu.

• Startovné - Startovné v předpokládané výši 2000,- až 3500,- Kč za tým (dle kategorií)
bude nutno uhradit v hotovosti na prvním turnaji každé kategorie. Na uhrazené startovné
bude vystaven příjmový doklad. Startovné bude použito na zaplacení pronájmu tělocvičen a
na zakoupení cen (poháry,  medaile, diplomy).  Přesná výše startovného se stanoví podle
počtu přihlášených týmů. Při  neodůvodněné neúčasti týmu na turnaji nebo při  odhlášení
týmu z již probíhající soutěže se startovné nevrací.



• Materiálové zabezpečení -  Tým musí být  oblečen v     jednotných dresech s     číslem a mít
k dispozici vlastní florbalové hole, předepsané brankářské vybavení a alespoň 1 bílý míček
na  hru.  Všichni  hráči  musí  mít  vhodnou  obuv  do  tělocvičny,  tzn.  takovou,  která
nezanechává na podlaze žádné šmouhy.

• Čas hry - Herní doba pro jednotlivé kategorie je stanovena takto:

I. Přípravka - 2 x 10 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min.
      II. Mladší žáci - 2 x 12 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min.
      III. Starší žáci a dorostenci - 2 x 14 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min. 
      IV. Muži - 2 x 15 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min.
      V. Ženy a dívky - 2 x 13 min. hrubého času s přestávkou max. 5 min.

Do této doby se nezapočítává time-out, který si může tým vyžádat jednou za zápas a to na
dobu max. 30 sekund.
Čas hry může být před zahájením soutěže upraven s ohledem na počet přihlášených týmů.
Po ukončení každého zápasu se hráči obou týmů navzájem pozdraví.

• Čekací  doba -  Max.  10 min.  v případě  neomluvené  neúčasti,  max.  20  min.  v případě
omluvy předem. Pokud se tým do uvedené doby nedostaví k zahájení zápasu, případně není
schopen  zahájit  hru  s minimálním  počtem  hráčů  (viz  odstavec  „Týmy“),  bude  utkání
kontumováno ve prospěch týmu, který je k utkání připraven.

• Herní  systém -  Soutěž se odehraje  turnajovým způsobem. Přesný herní  systém,  počet
turnajů a rozpis zápasů bude vytvořen podle počtu přihlášených týmů.
V případě přihlášení většího počtu týmů v kategorii IV. , než je možno do soutěže přijmout,
budou upřednostněny týmy z oddílů, které pod svou hlavičkou přihlásí do soutěže alespoň
jeden tým do některé z kategorií  I. , II.  nebo III. . Počet týmů, který se bude moci soutěže
zúčastnit, stanoví pořadatelé na základě časových možností využití tělocvičen a dle dalších
skutečností, souvisejících s organizací soutěže.

• Soupiska hráčů - Vedoucí týmu odevzdá na každém turnaji vyplněnou soupisku hráčů na
oficiálním formuláři  s vyznačením kapitána týmu, čísel  dresů  a ročníku narození hráčů.
Pokud vyplňuje i název týmu soupeře, pozor, pořadí zápasů je uváděno zprava doleva.

• Přítomnost osob v tělocvičně během zápasu  - Během probíhajícího zápasu je vstup do
tělocvičny  povolen  pouze  jeho  aktérům,  tzn.  hráčům  uvedených  na soupisce,  členům
realizačního týmu, zapisovatelům, rozhodčím a pořadatelům. Pořadatelé a rozhodčí mají
právo osoby, které nejsou aktéry probíhajícího zápasu, z tělocvičny vykázat. Rovněž mají
právo  neumožnit  nastoupit  k zápasu  hráčům,  kteří  podle  jejich  názoru  nejsou  ke  hře
způsobilí. Pořadatelé si vyhrazují právo učinit výjimku ohledně přítomnosti dalších osob
v tělocvičně během probíhajícího zápasu. Diváci a ostatní účastníci turnaje mohou zápasy
v obou tělocvičnách sledovat z ochozů, na které je vstup povolen pouze po přezutí.
Aktéři  následujícího  zápasu  mohou  do  tělocvičny  vstoupit  až  poté,  co  se  hráči  právě
skončeného zápasu navzájem pozdraví.

• Neúčast na turnaji - Neúčast týmu na turnaji bude posuzována jako kontumační zápas
s týmy,  které  se  turnaje  účastní  a  s  nimiž  se  má  nezúčastněný  tým  utkat.  Skóre
kontumačního zápasu je stanoveno na 8 :  0.  Odůvodněnou případnou neúčast  týmu na
turnaji je nutno nahlásit pořadatelům s co největším předstihem.

• Výsledné pořadí - Výsledné pořadí bude určeno podle dosažených bodů:

výhra = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů 

Při rovnosti bodů bude rozhodovat:

1. body ze vzájemných zápasů
2. rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. rozdíl celkového skóre
4. větší počet vstřelených branek



• Předčasné ukončení zápasu -  dojde-li  během zápasu k 15 gólovému rozdílu ve skóre,
bude zápas předčasně ukončen a dosažený výsledek bude považován za konečný výsledek
tohoto zápasu.

• Vyhodnocení  -  Celkové  vyhodnocení  a  předání  cen  bude  provedeno  po  zpracování
výsledků  cca  30  min.  po  ukončení  posledního  zápasu  na  závěrečném  turnaji  každé
kategorie.  Kromě  konečného  pořadí  týmů  budou  rovněž  vyhlášeni  a  odměněni  tři
nejproduktivnější hráči  a tři  nejlepší brankáři  celé soutěže a nejužitečnější hráč  každého
týmu.

• Protesty - Protesty mohou týmy podat prostřednictvím svého kapitána do 10 minut po
odehrání  zápasu  pořadatelům turnaje.  Tito  po  prošetření  protestu  vynesou  právoplatný
verdikt,  proti kterému již není odvolání. Protest je možno uplatnit  s vkladem 500,- Kč,
který bude navrácen, bude-li protest uznán oprávněným.

• Disciplinární opatření -  Nekázeň nebo nesportovní chování hráčů, trenérů, vedoucích či
členů  realizačního  týmu  může  být  potrestáno  kontumačním  výsledkem  sehraných  i
nesehraných zápasů, odebráním bodů, zákazem startu v určitém počtu zápasů, případně i
vyloučením týmu ze soutěže.

• Sporné situace  -  V případě jakýchkoliv sporných situací si pořadatelé vyhrazují právo
konečného rozhodnutí.

• Provozní  řád tělocvičen -  V  tělocvičnách  je  potřeba  bezpodmínečně  dodržovat  jejich
provozní řád. Dojde-li v tělocvičnách nebo přilehlých prostorách k úmyslnému poškození
zařízení nebo vybavení některým z účastníků turnaje, bude mu tato škoda dána k úhradě.
Prázdné  plastové  láhve,  papíry  a  další  odpadky  patří  do  plastových  pytlů,  které  jsou
umístěny na hlavní přístupové chodbě.

• Občerstvení  - Na turnajích kategorií  I.  a  II.  bude zajištěn bufet s občerstvením (párek
v rohlíku, cukrovinky, káva, čaj, nealko nápoje). Na turnajích kategorií III. , IV.  a V. bude
možno zakoupit nealko nápoje a cukrovinky.

• Zdravotnické  zajištění  -  V tělocvičnách  budou  k dispozici  lékárničky  se  základním
zdravotnickým vybavením. Za zdravotní způsobilost hráčů do 18 let zodpovídají vedoucí
týmů. Všichni hráči se soutěže účastní na vlastní nebezpečí.

Přihlášením do soutěže se všichni členové týmu zavazují dodržovat její propozice a
soutěžní řád.

PŘIHLÁŠKY DO SOUT ĚŽE ZASÍLEJTE NA E-MAILOVÉ ADRESY PO ŘADATEL Ů:

Miroslav Jaššo (T. J. Sokol Frýdlant n. O.)
m.jasso@seznam.cz
tel. 732 552 123

Zdeněk Polách (T. J. Sokol Frenštát p. R.)
zdenekpolach@seznam.cz
tel. 736 627 206

Závazné přihlášky je nutno odeslat nejpozději do pondělí      
21. října 2019 !

Po tomto datu již nebude možno se do soutěže přihlásit!



Závazná přihláška do XIII. ro čníku Podbeskydské florbalové
ligy

(sezóna 2019/2020)

Název týmu:………...………..…………………………………………………………………...

Kategorie:……………………...……….………….……………………………………………...

Barva dresů:………………………………...………………………..............................................

Vedoucí týmu (starší 18 let):

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………

Adresa:……………………………………………………………………………………………

Mobil:……..………………………................................................................................................

E-mail:……………………………………………………………………………………….........

Datum:………………………………………..    Podpis:………………………………………...

V     případě, že máte k     dispozici rozhodčí, uveďte prosím jejich kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………

Mobil:……..……………………….......  E-mail:…………..…..……..………....…..……..…….

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………

Mobil:……..……………………….......  E-mail:…………..…..……..………....…..……..…….


