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POSTUP PRE ROZHODOVANIE ZÁPASOV V SEZÓNE 2019/20
1) Príchod na zápas
• Dostaviť sa na zápasy Extraliga mužov - MEX, Extraliga žien - ZEX, Extraliga juniorov – JEX, 1. liga mužov –
M1, 1. liga žien – Z1 minimálne 60 minút pred oficiálnym začiatkom zápasom do haly a byť 30 minút pred
zahájením zápasu riadne oblečený a pripravený k vedeniu zápasu.
• Vysvetlenie pojmu riadne oblečený špecifikujú Pravidlá správania a obliekania rozhodcov.
2) Kontrola zápisu o stretnutí (ZOS)
a) 30 minút pred začiatkom zápasu prevziať od hlavného usporiadateľa oboma družstvami vyplnený a vedúcimi družstiev podpísaný ZOS a:
• skontrolovať, že dátumy narodenia nastupujúcich hráčov súhlasia vekovým kategóriám povoleným pre
danú súťaž;
• skontrolovať, či sú zo strany družstiev vyplnené požadované údaje vrátane uvedených čísel nastupujúcich brankárov či zahajovanej zostavy;
b) Pokiaľ nie je ZOS riadne vyplnený a podpísaný v predpísanú dobu pred začiatkom, zistí rozhodca od hlavného usporiadateľa, prečo sa tak stalo a príčinu uvedie v záznamoch rozhodcu na prednej strane ZOS.

Príklad záznamu o neskorom odovzdaní ZOS ku kontrole rozhodcom
c) Z rozhodnutia rozhodcu, alebo na vyžiadanie kapitánom, alebo vedúcim družstva pri zápasoch mládeže
uskutočniť kontrolu totožnosti hráčov oboch družstiev. Informácie o uskutočnenej kontrole totožnosti rozhodca zapíše do záznamov rozhodcu na prednej strane ZOS. Hráč, ktorý nepreukáže totožnosť vierohodným
osobným dokladom (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz) nebude pripustený k zápasu (rozhodca ho v
ZOS vyškrtne).

Príklad záznamu o kontrole totožnosti
d) Uskutočniť kontrolu totožnosti prítomného vedúceho družstva a trénera a výsledok kontroly totožnosti zaznamenať v ZOS. Osoba, ktorá nepreukáže svoju totožnosť, nemôže v zápase vykonávať funkciu vedúceho
družstva či trénera. V prípade, že rozhodcovia vedúceho družstva či trénera osobne poznajú, kontrolu neuskutočňujú.
Doležal Peter
Zelený Pavol

B

18.1.1981
22.3.1992

Tréneri oboch družstiev a vedúci družstiev hostí
predložili doklad totožnosti; vedúci družstva domácich nepredložil doklad totožnosti.

V prípade nepreukázania totožnosti
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e) V prípade neprítomnosti vedúceho družstva pri zápasoch žiackych a dorasteneckých družstiev rozhodcovia
skontrolujú totožnosť prítomnej osoby staršej 18 rokov, pokiaľ táto nepreukáže svoju totožnosť, rozhodcovia túto skutočnosť uvedú do ZOS a osoba nemôže plniť povinnosť klubu podľa 4.3. písm i) Súťažného
poriadku SZFB. V prípade, že rozhodcovia prítomnú osobu staršiu ako 18 rokov osobne poznajú, kontrolu
neuskutočňujú.

Doležal Peter
Zelený Pavol

18.1.1981
22.3.1992

Žiadny člen realizačného týmu domácich
nepredložil doklad totožnosti.
V prípade nepreukázania totožnosti žiadnou osobou z realizačného tímu
f) pokiaľ nie je prítomný vedúci družstva, preberá jeho funkciu automaticky kapitán družstva, ktorý dosiahol
vek 18 rokov.
g) pred začiatkom zápasu vyškrtnúť všetky prázdne kolónky v sektore “hráči” a „realizačný tím“ v ZOS tak, aby
nebolo možné následné doplnenie.
h) Pred začiatkom zápasu porovnať počet hráčov družstva, ktorý je uvedený v ZOS, so skutočným počtom hráčov na ihrisku.
• Pokiaľ je počet hráčov uvedených v ZOS vyšší ako skutočný počet hráčov, vyškrtne sa hráč, ktorý nie je v
okamžiku začiatku zápasu na ihrisku.
• Pokiaľ je počet hráčov uvedených v ZOS menší ako je počet hráčov pripravených na ihrisku, nepripustiť
hráča, ktorého meno nie je uvedené v ZOS.
i) Pred začiatkom zápasu porovnať počet členov realizačného tímu družstva, ktorý je uvedený v ZOS, so skutočným počtom členov realizačného tímu na ihrisku / v priestore striedačiek.
• Pokiaľ je počet členov realizačného tímu družstva uvedených v ZOS vyšší ako skutočný počet hráčov,
vyškrtne sa člen realizačného tímu, ktorý nie je v okamžiku začiatku zápasu na ihrisku.
• Pokiaľ je počet členov realizačného tímu uvedených v ZOS menší ako je počet hráčov pripravených na
ihrisku, nepripustiť člena realizačného tímu, ktorého meno nie je uvedené v ZOS.
3) Kontrola ihriska
• Pred zápasom skontrolovať hraciu plochu - rozmery, vyznačenie bránkoviska, striedačiek a trestných lavíc;
rozmery ihriska rozhodca zapíše do ZOS.
• Bránky a mantinely (ak sú riadne označené certifikačnou nálepkou IFF); funkčnosť sieťky; pokiaľ na nich nie
je žiadna certifikácia odhadnúť (odmerať) či vyhovuje rozmerovo (výška 115 cm, šírka 160 cm).

IFF

40 x 19

12, 33, 65, 88, 91

bez cert.

zlá striedačka

2, 4, 9, 11, 15

OK

OK

Klára Bezpečná

Chybne vyznačený priestor na striedanie - opravené pred
začiatkom zápasu. Ihrisko bolo pripravené k zápasu až 10
minút pred začiatkom. Použité necertifikované bránky.

Príklad záznamu do ZOS
•

•
•

Ďalej rozhodca kontroluje prítomnosť „zdravotnej služby“ (ďalej len ZdS). Za ZdS sa považuje osoba označená ako ZdS (nie hráč, tréner alebo iný funkcionár družstva). Za ZdS sa považuje i lekár prítomný na lavičke
usporiadateľského družstva. Rozhodca skontroluje totožnosť ZdS a zapíše meno a priezvisko do ZOS.
Prípadné nedostatky nahlásiť zapisovateľskému stolíku a trvať na odstránení daných nedostatkov, ktoré
môžu byť odstránené.
Všetky nedostatky uvedie rozhodca v ZOS.
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4) Kontrola výstroja a výzbroja hráča
• Všetok používaný výzbroj / výstroj musí byť označený certifikačnou značkou IFF – týka sa loptičky, hokejky,
brankárskej masky a mriežky brankárskej masky.
• V prípade zistenia pred zápasom upozorniť hráča, že s riadne neoznačeným materiálom nesmie hrať. Výnimkou je chýbajúca certifikácia na mriežke brankárskej masky.
• V prípade zistenia behom hry postupovať následne – hráča najprv upozorniť, že s týmto výstrojom viac
nesmie na ihrisko, pokiaľ neuposlúchne postupovať podľa pravidiel; platí i v prípade zistenia evidentného
zloženia palice a čepele z dielov rôznych výrobcov.
• Chyby na výstroji týkajúce sa štucní, trenírok a kapitánskej pásky, zistenie pred alebo behom zápasu riešiť
upozornením súperovho kapitána a opýtať sa či požaduje trest, v prípade, že si ho vyžaduje, príslušný trest
udeliť.
5) Nástup na zápas (v MEX, ZEX, JEX, M1 a Z1)
• Rozhodcovia spolupracujú s hlavným usporiadateľom. Postupuje sa podľa Predpisu pre ceremoniály pri ligových zápasoch.
• V prípade, že sa nástup neuskutoční, uvedie rozhodca túto skutočnosť do ZOS.
• Organizátor (usporiadateľ) je povinný 15 minút pred začiatkom zápasu zadať kompletné zostavy oboch
družstiev do elektronického zápisu. Pred začiatkom zápasu usporiadateľ potvrdí rozhodcom, že došlo k bezproblémovému zadávaniu do elektronického zápisu a rozhodca zaháji zápas.
6) Zahájenie a riadenie zápasu podľa pravidiel florbalu
• Obzvlášť pozornosť venovať NEŠPORTOVÉMU správaniu divákov, rodičov. Rozhodca jedenkrát upozorní
usporiadateľa so žiadosťou o umravnenie či vyvedenie nešportovo sa prejavujúcich osôb z haly. Pokiaľ nepríde k náprave, zápas bude UKONČENÝ.
7) Nástup družstva po skončení zápasu
• Obaja rozhodcovia sa postavia na stredovú čiaru pri
zapisovateľskom stolíku (viď. obrázok) a nasleduje
pozdravenie kapitánmi oboch družstiev rozhodcom,
družstvám a divákom. Následne si hráči družstiev
podajú ruky.
8) Po nástupe a pozdrave družstiev
• Skontrolovať ZOS, dať podpísať kapitánom (vedúcim
družstiev). Svojim podpisom rozhodca potvrdzuje
správnosť údajov v ZOS (tzn., že v ZOS sú zapísané
všetky dôležité udalosti a skontrolované rozhodcom).
• Skutočnosti potvrdia kapitáni oboch družstiev v príslušných kolónkach na zadnej strane ZOS.
• Pokiaľ sa kapitán nedostaví k podpisu ZOS, urobia rozhodcovia všetko, čo je v ich silách, aby bol ZOS kapitánom podpísaný, pokiaľ i tak sa kapitán nedostaví – uvedú túto skutočnosť do záznamu rozhodcov v ZOS.

Kapitán družstva domácich Korkán sa nedostavil
k podpisu zápisu o stretnutí.
Príklad záznamu do ZOS v prípade, že sa kapitán nedostavil k podpisu ZOS
•

Pokiaľ kapitán odmietne podpísať ZOS – v praxi to znamená, že je prítomný, ale prehlási, že odmieta podpísať ZOS – rozhodcovia kapitána poučia o tom, že odmietnutie podpísania ZOS je disciplinárny prehrešok a s
kapitánom bude zahájané disciplinárne konanie; pokiaľ i naďalej kapitán odmieta podpísať ZOS, rozhodcovia túto skutočnosť uvedú do záznamu rozhodcov na prednej strane ZOS.
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Kapitán družstva domácich Korkán na vlastnú
zodpovednosť odmieta podpísať zápis o stretnutí.
Príklad záznamu do ZOS v prípade, že kapitán odmietol podpísať ZOS
•
•
•
•

Nechať ZOS podpísať observerom zápasu, ak je prítomný.
Nechat ZOS podpísať hl. organizátorom zápasu (hl. organizátor potvrdzuje, že je informovaný o všetkých
nedostatkoch zapísaných v ZOS).
Ako poslední ho podpíšu rozhodcovia.
Odovzdať organizátorovi zápasu originál ZOS a kapitánom kópie ZOS a informovať ich prípadne o tom, že
voči ich družstvu bude podaný podnet na DK.

9) Ďalšie nakladanie so ZOS
• V prípade udelenia ČK 3, či v prípade zapísania podnetu na DK do ZOS, rozhodca mobilom vyfotí obe strany
originálu ZOS (či ich inak prevedie do elektronickej podoby) a e-mailom ho odošle na schránku Disciplinárnej komisie (spolu s vyjadrením).
• Originál zápisu odošle poštou v nasledujúci pracovný deň na adresu SZFB.

KOMUNIKÁCIA SO ZAPISOVATEĽSKÝM STOLÍKOM
1) Nedostatky na hracej ploche
• Nahlásiť všetky nedostatky na hracej ploche a trvať na odstránení pokiaľ je to možné; všetky zistené nedostatky uviesť do ZOS.
2) Gól
• Nahlásiť číslo hráča, ktorý skóroval + nahlásiť číslo hráča, ktorý asistoval, počkať až zapisovateľ uskutoční
kontrolu, či sú nahlásené čísla uvedené v ZOS v kolónke číslo hráča;

Číslo zapísané v kolónke góly, asistencie či vylúčenia musí mať niektorý z hráčov zo zostavy hráčov.

Kontrola či je hlásené číslo hráča uvedené v zozname hráčov – platí aj pre vylúčenie a pod.
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3) Vlastný gól
• Jedná sa o gól plne dosiahnutý brániacim hráčom – rozhodca nahlási číslo brániaceho hráča, ktorý vlastný
gól strelil a zapisovateľ ho zapíše s kódom V.
Zapísanie vlastného gólu do ZOS
4) Trestné strieľanie vlastný gól = kód V
• nahlásiť, že bude
družstvo, ktoré ho bude vykonávavať. Pri trestnom strieľaní
gól následovať
dali hostiatrestné
(počítastrieľanie
sa im doaskóre,
s vylúčením nahlásiť
vylúčenie
viz. nížšie (vylúčenie
ale gólisa
zapíše domácemu
hráčovi, sa hlásí pred prevedením trestného strieľania), pokiaľ
nie je trestné ktorý
strieľanie
premenené
potvrdiť
si strelil vlastný gól) vylúčenie a nechať vylúčenie zapísať do ZOS, vylúčený hráč je
po celú dobu trestného strieľania na trestnej lavici.
Zapísanie trestného strieľania do ZOS
5) Vylúčenie
• nahlásiť družstvo, ktorého hráčovi bol udelený trest, číslo hráča, ktorý je trestaný + dĺžku trestu + previnenie
hráča, počkať až zapisovateľ urobí kontrolu, či je nahlásené číslo uvedené v ZOS v kolónke číslo hráča; pokiaľ
zapisovateľ kontrolu neurobí, urobí ju rozhodca sám.
81

Potočný Milan

1. 10 15 81

23.11.1984

-

0 1

V

6) Striedanie brankárov
• nahlásiť družstvo, ktoré strieda brankára a číslo nového nastupujúceho brankára.
zapísanie striedania brankára do ZOS
4) Trestné strieľanie
• Nahlásiť, že bude nasledovať trestné strieľanie a družstvo, ktoré ho bude vykonávať. Trestné strieľanie sa
zapisuje rovnako ako gól. Rozdiel je v tom, že sa nezapisuje asistent a v kóde je zapísaný buď kód T = premenené trestné strieľanie alebo X = nepremenené trestné strieľanie.

gól strelený pri vyrovnanom počte hráčov na ihrisku (riadok 1)
nepremenené trestné strieľanie (riadok 2)
- kód X
- bez asistencie
- nemení sa skóre
			
premenené trestné strieľanie (riadok 3)
			
- kód T
			
- bez asistencie
			
- mení sa skóre

1
2 G
3
10
17

Poraz Michal
Kotel Jan
Strom Daniel 		
Orbatník Ondrej
Mokrý Rudolf 		

8. 2. 1980
10.1.1985
11.6.1982
25.7.1981
11.8.1980

1. 2 21 2 12 1
1. 4 12 10 - 1
1. 5 24 17 - 2

0
0 X
0 T

Zapísanie trestného strieľania do ZOS
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5) Vylúčenie
• Nahlásiť družstvo, ktorého hráčovi bol udelený trest, číslo hráča, ktorý je trestaný + dĺžku trestu + previnenie
hráča, počkať až zapisovateľ urobí kontrolu, či je nahlásené číslo uvedené v ZOS v kolónke číslo hráča; pokiaľ
zapisovateľ kontrolu neurobí, urobí ju rozhodca sám.
6) Striedanie brankárov
• Nahlásiť družstvo, ktoré strieda brankára a číslo nového nastupujúceho brankára.

1
2 G
3
10
17

Poraz Michal
Kotel Jan
Strom Daniel 		
Orbatník Ondrej
Mokrý Rudolf 		

8. 2. 1980
10.1.1985
11.6. 1982
25.7. 1981
11.8.1980

Čísla brankárov musia zodpovedať.

Vyplnenie čísla brankára nastupujúceho na
začiatok zápasu kontroluje rozhodca pred
začiatkom zápasu.

Tento riadok hovorí, že v 3. tretine v čase 1:36
došlo k striedaniu brankárov.

3.

1

36

1
2

12
7

Povinnosť počítať a uvádzať strely
na bránu je iba v MEX a ZEX.
Zapísanie striedania brankára do ZOS
7) Prerušenie hry zo strany rozhodcov
• Trojitým hvizdom a signálom time-outu – nutný očný poprípade i verbálny kontakt s časomeračom.
8) Time-out
• Nahlásiť pred signálom tím, ktorý si ho vyžiadal.
9) Kontrola ZOS po zápase
• Predovšetkým: kompletnosť vyplnenia (všetky kolónky – rozhodca prípadne doplní kolónky, ktoré môže
doplniť); či súhlasí konečný stav počtu gólov na oboch stranách a pod.
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Zápas sa v skutočnosti skončil výsledkom
4:2, chyba je ako vo výsledku tretiny, tak i v
konečnom stave.

1

1. 5
2. 12
3. 2
3. 5

08 2
12 10
12 17
14 11

0

10
8

1

1
2
3
4

0
1
2
2

2

2

1

4

Obvyklá chyba pri zapisovaní celkového výsledku, kedy je do výsledku započítané i nepremenené trestné strielanie hostí zapísané
v riadku 2.

3

2. 2 12 4 8 1 1
2. 14 14 7 - 2 1 X
3. 0 24 14 58 2 2

Príklad chyby, kedy zapísaný výsledok nezodpovedá streleným gólom družstiev

POSTUP PRI UDELENÍ VYLÚČENIA DO KONCA ZÁPASU 1, 2, 3
1) Uložiť hráčovi trest Vylúčenie do konca zápasu 1, 2 alebo 3 signálom podľa pravidiel (červená karta).
2) Nahlásiť zapisovateľovi číslo potrestaného hráča, druh vylúčenia do konca zápasu a priestupok, za ktorý bola ČK
udelená.

2. 5 15 8 5 909
2. 5 15 8 ČK 612

Dva riadky hovoria, že hráč č. 8 dostal v 2.
tretine v čase 5:15 trest vylúčenie do konca
zápasu 1 (ČK + 5 min.)
typ ČK je daný kódom:
612 = ČK1 ; 614 = ČK2 ; 616 = ČK3
Do ZOS sa už neuvádza číslo hráča, ktorý
sedí na trestnej lavici za potrestaného hráča.

Zapísanie udelenia ČK do ZOS do kolóniek vylúčenia sa zapisuje na dva riadky
3) Do Poznámok na prednej strane ZOS zapísať krátke vyjadrenie k trestu – viď. následujúci obrázok.
4) V prípade udelenia vylúčenia do konca zápasu 1 za neuvedenie hráča v ZOS, zistiť pravé hráčovo meno a to uviesť
v ZOS.
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Hráč č. 8 družstva domácich, František Mrkvička, dostal vylúčenie do konca zápasu 1 pre neuvedenie hráča v zápise o
stretnutí.

Príklad zapísania udelenia ČK vzťahujúce sa k predchádzajúcemu obrázku a bodom 3) a 4)
5) V prípade udelenia trestu Vylúčenia do konca zápasu 3:
• Do ZOS na zadnú stranu do kolónky Záznamy rozhodcov napísať veľmi krátký popis situácie, ktorá viedla k
udeleniu ČK 3.

Hráč domácich č. 62 Lupek M. a hráč hostí č. 24 Jula D. obdržali ČK3 po vzájomnej
šarvátke, ktorá sa udiala po vzájomnom súboji v 2. tretine v čase 10:25. Domáci hráč bol v rohu s loptičkou atakovaný súperom v súlade s pravidlami. Domáci
hráč na súboj reagoval podráždene a udrel súpera päsťou do brucha. Kým stihol
rozhodca zakročiť, hosťujúci hráč útok oplatil tým, že súpera sekol hokejkou do
oblasti stehna.

Rozhodca zostávajúci priestor
pre záznamy preškrtne a následne podpíše.

Uvedené skutočnosti potvrdia podpisom kapitáni oboch
družstiev.

Príklad zapísania udelenia ČK 3 na zadnej strane ZOS
•

V prípade udelenia ČK 3 rozhodca mobilom vyfotí obe strany originálu ZOS (či ich inak prevedie do elektronickej podoby) a e-mailom ho odošle na adresu dkszfb@szfb.sk (spolu s písomným vyjadrením) najneskôr
prvý nasledujúci pracovný deň.

POSTUP PRI ZAPÍSANÍ PODNETU K DISCIPLINÁRNEMU
KONANIU DO ZOS
1) Do Poznámky na prednej strane ZOS zapísať výslovne, že sa jedná o podnet na Disciplinárnu komisiu a krátke
vyjadrenie k trestu viď. následujúcí obrázok.
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Podnet na Disciplinárnu komisiu: Hráč č. 8 družstva domácich,
Huláček Roman, pri podávaní rúk po ukončení zápasu, hrubo
fyzicky napadol hráča č. 42 družstva hostí, Popelku Martina.

Príklad zapísania podnetu na Disciplinárnu komisiu vzťahujúci sa k bodu 1) na prednú stranu ZOS
2) do ZOS na zadnej strane do kolónky Záznamy rozhodcov napísať veľmi krátky popis situácie, ktorá viedla k zapísaniu podnetu na Disciplinárnu komisiu.

Hráč domácich č. 8, Huláček Roman pri podávaní rúk neočakávane udrel protihráča
Martina Popelku (č. 42) päsťou do tváre. Hráč hostí padol na zem zranený (podozrenie
na zlomeninu nosa). Traja najbližší domáci hráči okamžite chytili Romana Huláčka a
odtiahli ho od zraneného preč, zatiaľ čo sa ostatným domácim hráčom s rozhodcami
podarilo pokojiť rozčúleného hráča, ktorý chcel pomstiť svojho zraneného spoluhráča.

Príklad podrobnejšieho popísania podnetu k disciplinárnemu konaniu vzťahujúci sa k bodu 2)
na zadnú stranu ZOS

ASPEKTY ČINNOSTI ROZHODCU
Rozhodca nie je pri zápase v pozícii strážnika a udeľovača trestov, ale v pozícii osoby, ktorá zápas riadi (vedie).
Jeho snahou je štýlom vedenia (riadenia) zápasu predchádzať vzniku takých situácii, za ktoré by bolo nutné udeľovať tresty. Pravidlá florbalu dávajú značný priestor rozhodcom v tom, čo všetko záleží na ich posúdení, rozhodcovia by teda mali byť schopní maximálnej empatie k správaniu ostatných účastníkov zápasu.
Rozhodca je účastníkom zápasu a ako taký sa priamo podieľa na jeho priebehu. Mal by teda svojou činnosťou
prispievať na atraktivite riadeného zápasu a snažiť sa o jeho čo najplynulejší priebeh.
1) Vedenie zápasu
• rozhodca by mal vystupovať v pozícii „pokojnej sily“, to znamená byť si vedomý vážnosti a zodpovednosti
svojho postavenia, ale nezneužívať ho k prehliadaniu hráčov;
• správanie rozhodcu by malo spĺňať tieto atribúty: rozhodnosť, pozitívnosť, uvoľnenosť, pokoj a odvahu;
• už svojím postojom dáva rozhodca najavo svoje správanie; mal by stáť uvoľnene, mierne rozkročený, obe
ruky voľne spustené pozdĺž tela, píšťalka v ruke a nie v ústach;
• rozhodcovia sú na ihrisku pre hráčov nie naopak;
• rozhodcovia by mali vystupovať ako osobnosti, ktoré sú si isté svojimi rozhodnutiami;
• štýl vedenia zápasu má zodpovedať dianiu na ihrisku
• rozhodcovia musia zachovávať jednotný trend posudzovania zákrokov všetkých hráčov;
• rozhodcovia sa musia správať k obom družstvám rovnako;
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rozhodcovia nesmú dávať najavo antipatie voči ktorémukoľvek účastníkovi zápasu;
rozhodcovia musia komunikovať navzájom v maximálnej možnej miere behom hry;
rozhodcovia musia vytvárať pozitívnu náladu na ihrisku;
rozhodcovia sa musia plne venovať dianiu na ihrisku i pri komunikácii so zapisovateľským stolíkom;
rozhodcovia si musia osvojiť schopnosť vcítenia sa do jednania hráčov;
rozhodcovia sa nesmú tváriť, že zákrok nevideli, keď k nemu stáli čelom; nehádžu zodpovednosť na druhého
rozhodcu.

2) Komunikácia
• rozhodcovia sa vždy pri komunikácii snažia o vytvorenie pozitívnej atmosféry;
• rozhodcovia nesmú svojím správaním provokovať hráčov;
• rozhodcovia musia komunikovať v maximálne možnej miere s hráčmi behom hry, tzn. dávať im najavo posudzovanie situácie verbálnym prejavom („výhoda“, „čistý zákrok – lopta“, upozorňovať na situácie predovšetkým pred bránkou a pod.);
• komunikáciu v prerušenej hre naopak minimalizovať a viesť vo forme rozhovoru (odpoveď na položenú
otázku), nie vo forme diskusie (hráč či kapitán sa snaží rozhodcovi vysvetliť či vnútiť svoj názor);
• nepripúšťať diskusie, keď sa vytvára u rozhodcu skupina diskutujúcich a predlžuje sa prerušená hra (neatraktívne z pohľadu diváka);
• diskusie nepripúšťať ani cez prestávky, ale presúvať na čas po zápase (po vychladnutí emócií, väčšinou k
diskusii nedôjde, resp. je vedená v príjemnejšom duchu).
3) Vnímanie zápasu a udeľovanie výhod
• rozhodcovia musia vnímať náladu zápasu, schopnosti hráčov, ich snahu hrať tvrdo, ale fér, taktiku jednotlivých družstiev a tomu všetkému prispôsobiť štýl vedenia zápasu;
• rozhodcovia musia byť schopní reagovať na zmenu štýlu hry v závislosti na vývoj zápasu a jeho nálady;
• rozhodcovia musia byť schopní vypozorovať a predvídať úmysly hráčov;
• rozhodcovia musia udeľovať výhody zmysluplne a pre hráčov zrozumiteľným spôsobom; ako signalizáciou,
tak i slovne „výhoda“;
• rozhodcovia musia byť schopní správne posúdiť, kedy výhoda prestáva byť výhodou a vrátiť hru späť;
• rozhodcovia nesmú udeľovať výhodu v nesprávnych situáciách a v prípadoch, kedy je pre družstvo výhodnejšie zahrávať voľný úder;
• rozhodcovia musia udeľovať vhodne tresty v spojitosti s výhodou (vylúčenie, voľné údery, trestné strieľanie).
4) Interpretácia pravidiel
• rozhodcovia musia poznať pravidlá úplne dokonale a musia byť schopní pravidlá správne aplikovať v zápase;
• rozhodcovia musia poznať výklad pravidiel a postupovať podľa neho;
• obidvaja rozhodcovia v páre musia interpretovať pravidlá rovnako, mať rovnako nasadenú výšku posudzovania zákrokov a celý zápas udržať rovnaký štýl vedenia zápasu;
• rozhodcovia by mali byť schopní rozlišovať medzi úmyselným priestupkom a neúmyselným zavinením;
• rozhodcovia by nemali priestupky, ktoré dobre nevideli, posudzovať ako nedovolené;
• rozhodcovia si musia všímať skryté priestupky mimo hry, priestupky na striedačke a priestupky behom prerušenia.
5) Udeľovanie trestov
• rozhodcovia musia používať správne rôzne druhy trestov;
• rozhodcovia musia byť schopní udeliť prvý trest v správny čas a nastaviť tak mieru pre udeľovanie trestov
pre celý zápas;
• rozhodcovia musia byť schopní nastaviť mieru pre udeľovanie trestov v správnej výške a udržať ju po celý
zápas;
• rozhodcovia musia byť schopní správne posúdiť i niekoľko po sebe idúcich priestupkov vedúcich k vylúčeniu a odloženému vylúčeniu a neurobiť chybu v poradí pri udeľovaní viacej trestov naraz;
• nie je príliš vhodné striktne posudzovať samovoľný priestupok, ktorý neovplyvnil hru a ktorý si všimol iba
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rozhodca, vhodnejšie je hráča najprv upozorniť (pri opakovanom priestupku po upozornení sa už nejedná o
samovoľný priestupok).
6) Pohybový systém
• pohyb rozhodcov by mal byť aktívny, kľudný, uvoľnený, vždy čelom k hre;
• rozhodcovia sa musia vyvarovať situáciám, kedy prekážajú pohybu loptičky alebo hráčov;
• rozhodcovia musia byť schopní pomocou vzájomnej spolupráce správne kontrolovať celý priestor ihriska;
• rozhodcovia sa musia vyvarovať situácii, kedy obaja rozhodcovia sledujú loptičku a nevnímajú ostatné dianie na ihrisku;
• rozhodcovia musia správne zaujať pozíciu za bránkou s ohľadom na kontrolu bránkovej čiary;
• rozhodcovia musia dodržiavať pohybový systém.
7) Signalizácia a pískanie
• rozhodcovia musia signalizovať najprv smer hry a až potom signál pre príslušný priestupok;
• rozhodcovia musia signalizovať priestupky jasne, prípadne sprevádzať signál slovným výkladom;
• obaja rozhodcovia musia signalizovať podobným spôsobom;
• rozhodcovia musia používať signalizáciu i vo vzájomnej komunikácii medzi sebou behom zápasu (kto bude
vylúčený a pod.);
• dôležité vlastnosti správnej signalizácie: hodnovernosť, istota, rýchlosť, zreteľnosť a štýl;
• rozhodcovia musia pískať dostatočne silne, variabilne, zrozumiteľne, obaja rozhodcovia podobne a vhodne
zvoleným štýlom;
• rozhodcovia musia používať rôzne stupne hvizdu podľa dôvodu prerušenia hry;
• rozhodcovia by sa mali vyvarovať situácii, kedy zapískajú priestupok súčasne, alebo keď odpískajú priestupok z príliš veľkej vzdialenosti.
8) Ostatné aspekty
• rozhodcovia sa musia dostaviť k zápasu včas;
• rozhodcovia by mali venovať dostatok času k príprave na zápas;
• rozhodcovia musia byť oblečení podľa „Pravidiel obliekania, správania a komunikácie s ostatnými účastníkmi zápasu“;
• rozhodcovia musia mať v poriadku ostatnú výstroj (píšťalky, červenú kartu);
• rozhodcovia musia pred zápasom skontrolovať zápis o stretnutí, hraciu plochu a jej okolie.

PODMIENKY ČINNOSTI ROZHODCOV A OBSERVEROV
V SEZÓNE 2019/20
Tento materiál presne vymedzuje podmienky činnosti rozhodcov a observerov v sezóne 2019-2020, jedná sa
najmä o ich povinnosti a odmeny, rozdelenie podľa licencií, možnosti zmeny licencií, prípadne sankcie. Pre rozhodcov a observerov je po schválení KRO SZFB záväzný.
1) POVINNOSTI ROZHODCOV A OBSERVEROV
A) ROZHODCA
a) Všeobecné povinnosti rozhodcu (platí pre rozhodcov všetkých licencií)
• Absolvovať celé základné školenie, vrátane úspešného zloženia kompletných teoretických a fyzických testov a skúšok. Po úspešnom absolvování ZŠ získá rozhodca (osoba) licenciu príslušnej úrovne.
• Zmiešaný pár rozhodcov (žena x muž) môže na celoštátnej úrovni pôsobiť v rámci licence W.
• Základné školenie rozhodcov celoštátnych (A,B,W) licencií (ďalej len ZŠ) sa koná iba v jednom termíne. Pokiaľ rozhodca neabsolvuje ZŠ v riadnom termíne, má možnosť absolvovať testy na svoje náklady v náhradnom termíne.
• Na ZŠ sa v riadnom termíne musia prihlásiť a dostaviť všetci pozvaní rozhodcovia. Ospravedlnenie je možné
iba pre chorých či v prípade zvlášť závažných dôvodov. V prípade ospravedlnenia z riadneho termínu má
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rozhodca možnosť absolvovať testy na svoje náklady v náhradnom termíne. Rozhodca získa úroveň licencie
podľa dosiahnutých výsledkov. Pri nesplnení fyzických testov, získa rozhodca licenciu o jeden stupeň nižšiu.
Pokiaľ rozhodca nesplní niektoré z testov na riadnom školení, má možnosť opravy. Termín opravného testu
musí být v lehote 30 dní od riadneho školenia. Opravou testu sa rozumie kompletné prevedenie celého
testu, v prípade fyzického testu sa teda jedná o kompletný test, nie len jednu jeho časť. Do doby splnenia
opravného testu je rozhodcovi pridelená licencia o 1 stupeň nižšia.
Jednotlivé regionálne KRO musia udržiavať rovnaké podmienky, za ktoré rozhodca môže získať licenciu; tzn.,
regionálna KRO nemôže pridávať ďalšie testy ako podmienku k udeleniu licencie atď.
Regionálna KRO má možnosť stanoviť, že teoretické testy z pravidiel prebehnú v úvode základného školenia
a pokiaľ ich rozhodca nezloží, nemá ďalej možnosť sa školenia účastniť. Toto ustanovenie sa netýka základného školenia rozhodcov licencie N.
Fyzické testovanie rozhodcov celoštátnych licencií bude prebiehať raz za sezónu.
Poskytnúť všetky požadované údaje, hlavne emailové a telefonické spojenie. Rozhodca zodpovedá za včasnú aktualizáciu údajov pre KRO.
Poznať a rešpektovať pravidlá a ostatné predpisy, ktoré sú k plneniu jeho povinností potrebné. Za ostatné
pravidlá a predpisy sa považujú najmä Legislatívne predpisy, Predpisy súťaží, Ekonomická smernica, Štatút
rozhodcu, Inštrukcie pre rozhodcov.
Plniť technické povinnosti stanovené riadiacimi orgánmi, legislatívnymi predpismi a predpisom danej súťaže. Jedná sa najmä o dostavenie sa na zápas v danej časovej lehote (pred zápasom play off 60 min. pred
začiatkom zápasu), kontrolu zápisu o stretnutí v určenej časovej lehote, riadenie zápasov v predpísaných
dresoch, uvedenie všetkých dôležitých skutočností do zápisu o stretnutí.
Vypočuť pripomienky a poznámky observera, prípadne odpovedať na jeho otázky.
V prípade neplnenia jednotlivých povinností je rozhodca pripravený rešpektovať sankcie, ktoré sú v prípade
prehrešku udelené. Sankcie sú udelené na základe sadzobníka pokút a na základe disciplinárneho poriadku.

b) Špeciálne povinnosti rozhodcu (odlišné pre jednotlivé licencie)
• Povinnosťou rozhodcu pre získanie licencie je úhrada licenčného poplatku.
• Výška licenčných poplatkov u jednotlivých licencií:
-> 15,- € za licenciu rozhodcu A/WA			
-> 15,- € za licenciu rozhodcu C		
-> 15,- € za licenciu rozhodcu B/WB			
-> 15,- € za licenciu rozhodcu N
• Poplatok za náhradné testovanie:
-> rozhodca licencie A/WA: 30,- €			
-> rozhodca licencie C: 10,- €
-> rozhodca licencie B/WB: 15,- €			
-> rozhodca licencie N: 5,- €
c) Rozhodca je povinný absolvovať vypísané semináre v priebehu sezóny, a to v konkrétnom počte:
-> 2 semináre - rozhodcovská licencia A/WA		
-> 1 seminár - rozhodcovská licencia N
-> 2 semináre - rozhodcovská licencia B/WB		
-> 1 seminár - rozhodcovská licencia C
• V prípade kolízie termínu akcie KRO SZFB s nomináciou medzinárodného rozhodcu na akcii IFF, je táto nominácia zarátaná ako splnenie povinnosti.
d) Rozhodca je povinný ponúknuť k prijatiu nominácie v priebehu sezóny v počte:
-> 15 hracích dní - rozhodcovská licencia A, WA
-> 8 hracích dní - rozhodcovská licencia C
-> 15 hracích dní - rozhodcovská licencia B, WB
-> 8 hracích dní - rozhodcovská licencia N
B) OBSERVER
a) Všeobecné povinnosti observera (platí pre observerov všetkých licencií)
• Absolvovať celé základné školenie, vrátane úspešného zloženia teoretických testov.
• Základné školenie celoštátnych observerov (ďalej len ZŠ) sa koná iba v jednom termíne. Pokiaľ observer
neabsolvuje ZŠ v riadnom termíne, má možnosť absolvovať testy na svoje náklady v náhradnom termíne.
• Na ZŠ sa v riadnom termíne musia prihlásiť a dostaviť všetci observeri. Ospravedlnenie je možné iba pre
chorobu či v prípade zvlášť závažných dôvodov. V prípade ospravedlnenia sa z riadneho termínu má observer možnosť absolvovať testy na svoje náklady v náhradnom termíne. Pokiaľ observer nesplní podmienky
ZŠ v náhradnom termíne, získa úroveň licencie podľa dosiahnutých výsledkov.
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Poskytnúť všetky požadované údaje, hlavne emailové a telefonické spojenie. Observer zodpovedá za včasnú aktualizaciu údajov pre KRO.
Poznať a rešpektovať pravidlá a ostatné poriadky, ktoré sú k plneniu jeho povinností potrebné. Za ostatné
poriadky sú považováné najmä Legislatívne predpisy, Predpisy súťaží, Ekonomická smernica.
Plniť technické povinnosti stanovené riadiacimi orgánmi, legislatívnymi predpismi a predpisom danej súťaže.
Zúčastniť sa každého jednotlivého zápasu, prípadne turnaja, na ktorý bol delegovaný. Na každom turnaji
vidieť behom turnaja pri práci všetkých nominovaných rozhodcov. V prípade delegovania na jednotlivé zápasy byť prítomný minimálne:
- 120 minút v prípade, že observer bude plniť povinnosti marketingového supervizora pri TV zápasoch;
- 60 minút pred TV zápasom;
- 45 minút pred zápasom najvyššej celoštátnej súťaže;
- 30 minút pred zápasom inej súťaže; a minimálne 15 minút po zápase.
Kontrolovať usporiadateľskú činnosť, prípadne poradiť pri odstraňovaní nedostatkov v usporiadateľskej činnosti.
Kontrolovať dostavenie sa a pôsobenie rozhodcov (viď Správa observera).
Kontrolovať vyplnenie ZOS (vyplnenie všetkých predpísaných údajov a ZOS riadne overený), správanie hráčov, trenérov, funkcionárov a divákov (uvedenie skutočností, ktoré nevideli a nepotrestali rozhodcovia do
správy observera - postup podľa článku Práva a povinnosti observera).
Pozorovať priebeh zápasu či turnaja a viesť pohovor s rozhodcami po zápase, v ktorom s nimi konzultuje ich
výkon a prípadné nedostatky zo strany usporiadateľa. Ďalej oznámi hlavnému usporiadateľovi prípadné
usporiadateľské nedostatky.
Po skončení zápasu či turnaja vypracuje Správu observera. Odošle ju v elektronickej podobe KRO a rozhodcom. Správa observera musí byť úplna, mať zodpovedajúcu kvalitu a výpovednú hodnotu. Tieto atribúty
posudzuje KRO.
Termín odoslania Správy observera celoštátnych súťaží je do polnoci druhého pracovného dňa následujúceho po dni odohrania zápasu, v prípade ostatných súťaží je to polnoc štvrtého pracovného dňa následujúceho po dni odohrania zápasu.
V prípade neplnenia jednotlivých povinností je observer pripravený rešpektovať sankcie, ktoré sú v prípade
prehrešku udelené. Sankcie sú udelené na základe sadzobníka pokút a na základe disciplinárneho poriadku.

b) Špeciálne povinnosti observera (odlišné pre jednotlivé licencie)
• Povinnosťou observera pre získanie licencie je úhrada licenčného poplatku.
• Výška licenčného poplatku u jednotlivých licencií:
-> 15,- € za licenciu A 			
-> 15,- € za licenciu B
c) Observer je povinný absolvovať vypísané semináre v priebehu platnosti licencie v počte:
-> 1 seminár - rozhodcovská licencia A
-> 2 semináre - rozhodcovská licencia B
• V prípade kolízie termínu akcie KRO SZFB s nomináciou medzinárodného observera na akcii IFF, je táto nominácia zarátaná ako splnenie povinnosti.
2) ODMEŇOVANIE
A) ROZHODCA
Regionálne súťaže - Kategória
Muži, ženy
Juniori, dorastenci
Juniorky, dorastenky, starší žiaci
Staršie žiačky, mladší žiaci
Mladšie žiačky, staršia prípravka, mladšia prípravka
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Súťaž
Extraliga mužov
Extraliga žien
Extraliga juniorov
1. liga mužov
1. liga žien

ZČ, play-down,
baráž
30,- €
20,- €
20,- €
20,- €
15,- €

štvrťfinále
play-off
35,- €
25,- €
25,- €
25,- €
-

semifinále
play-off
35,- €
25,- €
25,- €
25,- €
-

finále
play-off
50,- €
30,- €
30,- €
30,- €
-

Rozhodcovi prináleží odmena/náhrada za riadenie zápasu, prípadne cestovné náhrady (podľa súťaže), náhrada za
ubytovanie (play off MEX, ZEX, JEX). Odmeny v celoštátnych súťažiach sú uvedené v následujúcej tabuľke. Náhrady
sú vyplácané rozhodcovi na účet do termínu určenom v Zmluve o dobrovoľníckej činnosti.
B) OBSERVER
Observerom prináleží odmena/náhrada za zápas, prípadne cestovné náhrady. Observeri sú v celoštátnych súťažiach odmeňovaní za zápas, a to čiastkou 10,- € / zápas. V prípade neplnenia povinností následujú tieto sankcie:
• nedodanie kompletnej správy v termíne - z odmeny/náhrady je strhnuté 5,- €,
• chýbajúce údaje (počet divákov apod.); alebo neúplnosť (vety typu OK, v poriadku ...) - z odmeny/náhrady sú
strhnuté 3,- €,
• chybné údaje v hlavičke (iné kódy, iný dátum, iný zápas a pod.) – z odmeny/náhrady sú strhnuté 2,- €,
• nedodanie kompletnej správy ani po termíne – observerovi nebude vyplatená odmena/náhrada.
3) SADZOBNÍK POKÚT
A) ROZHODCA
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. *

10. *
11. *
12. *
13. *
14. *

Previnenie

Maximálny trest pre Maximálny trest pre
regionálne súťaže
celoštátne súťaže
Nedostatočná alebo chybná kontrola ZOS
5,- € /ZOS
10,- € /ZOS
Neposkytnutie povinného počtu hracích dní
5,- € /deň
10,- € /deň
Nesplnený počet povinných seminárov
5,- € /seminár
10,- € /seminár
Nedostatočná výstroj a výzbroj rozhodcu
5,- € /zápas
10,- € /zápas
Nesprávne ustrojenie počas zápasu
5,- € /zápas
10,- € /zápas
Neospravedlnené nedostavenie sa
100% z odmeny
100% z odmeny
na nominovaný zápas
/náhrady
/náhrady
Oneskorené sa dostavenie
50% z odmeny
50% z odmeny
na nominovaný zápas
/náhrady
/náhrady
Oneskorené odmietnutie potvrdenej
70% z odmeny
70% z odmeny
nominácie na zápas
/náhrady
/náhrady
Nevhodné sa správanie rozhodcu, platí
50,- € + pozastavenie 100,- € + pozastavenie
aj mimo zápas (viď Príručka rozhodcov
činnosti na max. 6
činnosti na max. rok
a observerov SZFB)
mesiacov
Úmyselné ovplyvnenie zápasu
priestupok bude postúpený DK SZFB
Podieľanie sa na stávkovaní
priestupok bude postúpený DK SZFB
Porušenie predpisov aporiadkov SZFB
100,- € + priestupok bude prerokovaný
v KRO SZFB a postúpený DK SZFB
Úmyselné zamlčanie faktov alebo poskytnutie
100,- € + priestupok bude prerokovaný
nepravdivých informácii zo zápasu
v KRO SZFB a postúpený DK SZFB
Pochybenie v zápase, ktoré sú v rozpore
50,- € + pozastavenie 100,- € + pozastavenie
s pravidlami florbalu
činnosti na max. 6
činnosti na max. rok
mesiacov
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B) OBSERVER
#

Previnenie

Maximálny trest pre Maximálny trest pre
regionálne súťaže
celoštátne súťaže
1. Nedostavenie sa k delegovanému zápasu
5,- € / zápas
10,- € / zápas
2. Oneskorené sa dostavenie na delegovaný zápas
5,- € / zápas
10,- € / zápas
3. Neodovzdanie, alebo oneskorené odovzdanie
100% z odmeny
100% z odmeny
observerskej správy
4.* Nevhodné správanie observera (platí i mimo
5,- € / a pozastavenie 10,- € / a pozastavenie
delegovaného zápasu), opitosť ...
činnosti na 2 mesiace činnosti na 2 mesiace
5.* Podiel na úmyselnom ovplyvnení
Tieto priestupky budú postúpené priamo
výsledku zápasu
DK SZFB
6. Nesplnený počet povinných seminárov
5,- € /seminár
10,- € /seminár
7. Úmyselné zamlčanie faktov alebo poskytnutie
100,- € + priestupok bude prerokovaný
nepravdivých informácii zo zápasu
v KRO SZFB a postúpený DK SZFB
Uvedené tresty pre rozhodcov a observerov sú vždy uvedené ako maximálne možné. Záleží na závažnosti priestupku a ďalších okolnostiach prípadu. Minimálnym trestom je napomenutie. Finančné tresty je možné kombinovať s
pozastavením nominácií podľa potreby.
* Tieto priestupky možu byť podľa okolností považované za disciplinárne a ako také postúpené na disciplinárne
konanie.

PRAVIDLÁ OBLIEKANIA, SPRÁVANIA A KOMUNIKÁCIE
S OSTATNÝMI ÚČASTNÍKMI STRETNUTIA
Všetci rozhodcovia florbalu musia svojím dôstojným obliekaním a vystupovaním podporovať image všetkých
rozhodcov a celého slovenského florbalu.
1. Rozhodca sa pred a po zápase pozdraví s hlavným usporiadateľom, zapisovateľom, časomeračom podaním
ruky. Rovnako sa pozdraví i s realizačnými tímami oboch družstiev a kapitánmi.
2. Rozhodcovia sú povinní používať oficiálne dresy rozhodcov SZFB, ktoré sú schválené KRO SZFB.
3. Je neprípustné, aby rozhodca v hale alebo v jej okolí konzumoval alkoholické nápoje či fajčil.
4. Rozhodca musí byť pred, behom a po zápase (viď časy uvedené v Inštrukciách pre rozhodcov) riadne oblečený. To
znamená: predpísaný oficiálny dres v trenírkách, vytiahnuté šťucne, logo SZFB na drese, športová (halová) obuv.
5. Logo SZFB musí byť umiestnené na ľavej strane dresu. V prípade ďalšieho schváleného športového vybavenia
(mikina, športová súprava, bunda …) sú pravidlá rovnaké ako pre riadne oblečenie. Všetko oblečenie musí byť
čisté, nepoškodené.
6. Rozhodca musí mať upravené vlasy, nedbalá elegancia (upravený a pod.). Obuv musí zodpovedať halovým podmienkam, musí byť čistá, nepoškodená, pokiaľ možno tmavej farby.
7. Rozhodca nesmie používať žiadne neslušné výrazy pred, behom ani po zápase. V prípade sledovania zápasu
ako divák, či observer, nesmie rozhodca poskytovať akýkoľvek negatívny komentár na adresu svojich kolegov.
8. Počas zápasu sa nesmie vyjadrovať k vývoju zápasu, ktorý riadi. Rozhodca musí byť vždy ochotný vysvetliť svoje
rozhodnutie po zápase a na slušnou formou položené otázky zo strany hráčov či vedúcich družstiev, behom
zápasu stanovujú komunikáciu Pravidlá florbalu. Rozhodca by mal v týchto prípadoch komunikovať formou
rozhovoru (odpovedať na položenú otázku), nie však sa púšťať do diskusie.
9. Všetku komunikáciu s ďalšími účastníkmi zápasu je nutné viesť v maximálne ústretovej a uvoľnenej atmosfére.
Rozhodca je v pozícii partnera ostatným účastníkom zápasu s rozhodovacím právom o vzniknutých situáciách
a ich posúdení.
10. Je neprípustné, aby sa rozhodca behom zápasu radil o svojich rozhodnutiach s osobami nepodieľajúcimi sa na
riadení zápasu.
11. Po zápase musí byť rozhodca pripravený vypočuť si pripomienky observera, prípadne člena príslušnej komisie
rozhodcov ku svojmu správaniu či výkonu.
12. Je neprípustné, aby sa rozhodca akýmkoľvek spôsobom vyjadroval na sociálnych sieťach o výkone družstiev,
svojich kolegov, hráčov, divákov a pod.
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VÝŤAH ZO SÚŤAŽNÉHO PORIADKU
ČLÁNOK 11
ROZHODCOVIA A OBSERVERI
11.1.
Riadením zápasu poveruje Komisia rozhodcov a observerov (ďalej „KRO“) kvalifikovaných rozhodcov, ktorí sú držiteľmi platnej licencie rozhodcu florbalu oprávňujúcu k vedeniu príslušnej súťaže.
11.2.
Pokiaľ po uplynutí čakacej doby sú prítomné v priestoroch ihriska obe družstvá s hráčmi, ktorí majú podľa zápisu o
stretnutí nastúpiť na zápas, sú povinné odohrať zápas, i keď sa nedostavili delegovaní rozhodcovia.
11.3.
Ak sa nedostavia delegovaní rozhodcovia v čakacej dobe, prevezme stretnutie iný prítomný kvalifikovaný rozhodca,
ktorý je povinný sa na vyzvanie prihlásiť a prevziať vedenie zápasu. Ak nie je na ihrisku žiadny delegovaný, ani kvalifikovaný rozhodca, sú obaja kapitáni (u mládeže spoločne s vedúcim družstva) povinní sa dohodnúť na inom rozhodcovi a pod jeho vedením zápas odohrať. V prípade, že sa kapitáni (u mládeže spoločne s vedúcimi družstvami)
nedohodnú, bude vyhlásený kontumačný výsledok v neprospech oboch družstiev. Riadiaci orgán súťaže môže výnimočne rozhodnúť o preložení zápasu a odohraní zápasu na náklady oboch družstiev do termínu, ktorý sám určí.
Ak sa do tohto termínu zápas neuskutoční, bude vyhlásený kontumačný výsledok v neprospech oboch družstiev.
11.4.
Ak prevezme vedenie zápasu za delegovaného rozhodcu iný kvalifikovaný rozhodca, riadi zápas až do konca, i keď
by sa delegovaný rozhodca na zápas oneskorene dostavil. Ak sa dostaví delegovaný rozhodca po čakacej dobe, a
zápas prevzal a riadi iný rozhodca než kvalifikovaný rozhodca, prevezme delegovaný rozhodca, po zistení všetkých
skutočností, riadenie zápasu a pokračuje vo vedení zápasu delegovaný rozhodca.
11.5.
V prípade, že rozhodca v priebehu ním vedeného zápasu náhle ochorie, alebo sa zraní a nie je schopný vo vedení
zápasu pokračovať, preruší zápas a nahlási túto skutočnosť kapitánom. Ak nie je rozhodca ani po ošetrení schopný
vo výkone svojej funkcie ďalej pokračovať, bude sa postupovať podľa bodu 11.3. tohto SP.
11.6. Práva a povinnosti delegovaných rozhodcov
Delegovaný rozhodca je povinný:
a) dostaviť sa najneskôr 45 minút pred stanoveným začiatkom zápasu na ihrisko, ktoré organizátor uviedol ako
miesto konania zápasu (lehota môže byť inštrukciami KRO stanovená inak);
b) uskutočniť kontrolu hracej plochy a vybavenia ihriska podľa pravidiel florbalu, súťažného poriadku a pokynov riadiaceho orgánu súťaže;
c) pred nástupom družstiev k zápasu skontrolovať výstroj hráčov oboch družstiev;
d) vykonať kontrolu správnosti vypísania zápisu o stretnutí (pred aj po zápase) a náhodnú kontrolu totožnosti
hráčov uvedených v zápise o stretnutí. Výsledok kontroly totožnosti uvedie rozhodca do zápisu o stretnutí.
Ak sa dostaví hráč k zápasu bez dokladu totožnosti postupuje sa podľa čl. 6 a 10 tohto SP;
e) nepripustiť ku stretnutiu hráča, ktorý pred zápasom na vyžiadanie nepredložil doklad totožnosti;
f) v prípade udelenia ČK3 prvý pracovný deň po zápase odoslať príslušnému disciplinárnemu orgánu súťaže
originál zápisu o stretnutí s detailnou správou popisujúcou priestupok, ktorý sa stal. Popis priestupku odovzdá každý z oboch rozhodcov nezávisle. Kópiu zápisu o stretnutí ponechá rozhodca organizátorovi zápasu;
g) rozhodcovi je povolené, v prípade že hráč nepreukáže svoju totožnosť v priebehu zápasu alebo je vznesená
námietka proti jeho štartu, vyhotoviť fotografiu hráča, napr. mobilným telefónom pre prípadné disciplinárne
riešenie. Pri vyhotovení fotografie musí byť prítomný kapitán družstva a vyhotovenie fotografie musí rozhodca zapísať do zápisu o stretnutí;
h) začať stretnutie v úradne stanovenom termíne pri rešpektovaní ustanovenia o čakacej dobe. Čakacia doba
pre jednotlivé družstvá je 20 minút po plynutí od oficiálneho času zápasu. Týchto 20 minút sa nevzťahuje
na rozcvičenie. Ak sa do 20 minút po stanovenom oficiálnom termíne zápasu družstvo nedostaví na hraciu
plochu v počte hráčov potrebnom pre začatie zápasu, rozhodca pokračuje podľa tohto súťažného poriadku;
i) viesť zápas podľa pravidiel florbalu;
j) žiadať po organizátorovi zápasu, aby zaistil nenarušovanie zápasu zo strany divákov, členov realizačných
tímov potrestaných ČK, prípadne žiadať, aby dotyčné osoby vykázal z priestorov hľadiska alebo ihriska, aby
nenarúšali plynulý chod zápasu;
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k) doplniť po zápase zápis o stretnutí prípadnými námietkami kapitánov a predložiť im ich k podpisu, vrátane
záznamu o previnení hráčov potrestaných ČK3 s uvedením ich priestupkov. V prípade zapísania námietky kapitánom do zápisu o stretnutí je rozhodca povinný v súťaži, kde po skončení zápasu preberá zápis o
stretnutí, vyhotoviť fotokópiu (sken, foto potrebnej kvality pre čitateľnosť) a zaslať ju príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu;
l) ďalej v zápise o stretnutí uviesť:
• nástupy družstva v čakacej dobe, alebo po uplynutí čakacej doby s udaním dôvodov;
• posun úradne stanoveného začiatku stretnutia;
• výsledky náhodnej kontroly totožnosti hráčov;
• nedostatky zistené na ihrisku a to predovšetkým z hľadiska pripravenosti hracej plochy k zápasu podľa
pravidiel florbalu (výnimky môže udeliť riadiaci orgán);
• priestupky hráčov, funkcionárov, divákov, alebo iných účastníkov zápasu na základe oznámenia observera zápasu, ktoré sú disciplinárnymi previneniami a ktoré rozhodca nevidel alebo nemohol vidieť;
• ostatné údaje, ktoré musia rozhodcovia zaznamenať do zápisu o stretnutí podľa platných pravidiel florbalu, tohto súťažného poriadku a Rozpisu súťaží SZFB;
m) pokiaľ je zápis o stretnutí dokladom pre disciplinárne konanie je povinný ho prevziať a odoslať podľa ustanovení bodu 11.6. písm. f) tohto SP;
n) v zápise o stretnutí v kolónke tréner pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá preukázala rozhodcom svoju
totožnosť;
o) v zápise o stretnutí v kolónke vedúci tímu pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá preukázala rozhodcom
svoju totožnosť;
p) ospravedlniť sa KRO a riadiacemu orgánu súťaže bezodkladne, pokiaľ nastanú skutočnosti brániace sa mu
dostaviť k zápasu, na ktorý bol nominovaný.
Delegovaný rozhodca má nárok na vyplatenie odmeny a príslušných náhrad stanovených Rozpisom súťaže SZFB.
V prípade, že sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom, ktorí sa k
zápasu dostavili odmenu vo výške 50% sumy.
11.7. Práva a povinnosti observerov zápasov
Observer zápasu je rozhodnutím KRO poverený výkonom funkcie, v ktorej zastupuje riadiaci orgán súťaže, dohliada
na priebeh zápasu a pokiaľ je k tomu poverený hodnotí podľa daných kritérií výkon rozhodcov. Vo svojej činnosti sa
riadi zásadami pre činnosť observerov zápasu, schválenými príslušným riadiacim orgánom súťaže.
Observer zápasu je povinný:
a) dostaviť sa najneskôr 45 minút pred stanovenou dobou začiatku zápasu na ihrisko, ktoré organizátor zápasu
uviedol ako miesto konania zápasu (táto lehota môže byť stanovená KRO inak);
b) dohliadať na dodržovanie smerníc, poriadkov a predpisov SZFB a v prípade zistených nedostatkov prijímať
opatrenia k zaisteniu nápravy;
c) sledovať chovanie hráčov, trénerov, funkcionárov, divákov, organizátorskej služby a prácu rozhodcov počas
priebehu zápasu;
d) po skončení zápasu všetky udalosti súvisiace so zápasom pravdivo uviesť vo svojej správe;
e) pred zápasom vhodným spôsobom poučiť trénerov, hráčov a vedúcich tímov o zásadách športového vystupovania a dodržiavania fair play;
f) pokiaľ sa nedostaví na zápas delegovaný rozhodca, je observer povinný vyčerpať všetky možnosti, aby bolo
zaistené vedenie zápasu. Postupuje pritom v zmysle ustanovení čl. 11 tohto SP;
g) ak observer zaznamená priestupok hráča, ktorý rozhodca nevidel alebo nemohol vidieť a za ktorý mala byť
podľa jeho názoru udelená hráčovi ČK3 postupuje takto:
• oznámi priestupok rozhodcovi ihneď po zápase a je povinný uviesť tento priestupok do zápisu o stretnutí ešte predtým, než kapitán družstva podpíše zápisu o stretnutí, o dôvode záznamu oboznámi observer
kapitána družstva za prítomnosti rozhodcu;
• priestupok hráča uvedie jasne a vecne vo svojej správe o zápase;
• v prípade, že je jeho správa podkladom pre disciplinárne konanie, odošle ju príslušnému disciplinárnemu orgánu súťaže najneskôr prvý pracovný deň po zápase.
Observer zápasu má nárok na vyplatenie odmeny a príslušných náhrad stanovených Rozpisom súťaže SZFB. V prípade, že sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť observerovi zápasu odmenu
vo výške 50% sumy.
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11.8. Overenie zápisu o stretnutí
Správnosť zápisu o stretnutí vrátane jeho výsledku overia kapitáni oboch družstiev vlastnoručnými podpismi. Kapitán družstva (v mládežníckych kategóriách vedúci družstva spolu s kapitánom) je oprávnený pred začiatkom zápasu vykonať kontrolu zápisu o stretnutí, požiadať rozhodcu o kontrolu totožnosti hráčov družstva súpera v jeho
prítomnosti a opísať si údaje uvedené pred zápasom v zápise o stretnutí. Údaje do zápisu o stretnutí je oprávnený
zapisovať len rozhodca, prípadne prostredníctvom zapisovateľa, okrem uvedenia zostavy družstiev a nastupujúcich
brankárov vedúcimi družstiev.
11.9. Prerušenie a predčasné ukončenie zápasu
Pokiaľ rozhodca z akéhokoľvek dôvodu zápas preruší a po 45 minútach nie je možné v zápase pokračovať, potom
tento zápas ukončí.
Rozhodca predčasne ukončí zápas v týchto prípadoch:
a) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hracej doby, pri dodržaní postupu uvedeného v
čl. 8 tohto SP;
b) na úradný zákrok (polície a pod.), takýto zákrok nechá rozhodca potvrdiť v zápise o stretnutí;
c) pre úmrtie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.);
d) ak klesne počet hráčov družstva pod hranicu stanovenú pravidlami florbalu;
e) v prípade nenastúpenia družstva do 2., alebo 3. tretiny.
11.10.
Rozhodca má právo predčasne ukončiť zápas hlavne v týchto prípadoch:
a) pre hrubé fyzické napadnutie (inzultácia) ktoréhokoľvek účastníka zápasu hráčom, funkcionárom, alebo divákom;
b) pre zranenie hráča, rozhodcu, alebo člena realizačného tímu spôsobené predmetom hodeným na hraciu
plochu, do priestoru hráčskych, alebo trestných lavíc z hľadiska, alebo spôsobeného vniknutím cudzej osoby do týchto priestorov, alebo šatní družstiev;
c) pre vniknutie divákov na hraciu plochu;
d) pre veľmi vážne zranenie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.);
e) v prípade, že existuje zrejmé riziko, že zápas nemôže pokračovať podľa pravidiel (viď pravidlá florbalu - pravidlo 306).
V prípade, že rozhodca ukončí predčasne zápas, oznámi túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov zástupcom
družstiev a situáciu podrobne opíše v zápise o stretnutí.
11.11.
Ak ukončí rozhodca predčasne zápas bez zavinenia niektorého z družstiev („z vyššej moci“), dohodnú sa kluby do 3
dní na novom termíne opakovaného zápasu podľa čl. 9 tohto SP. O predčasne ukončenom zápase rozhodne riadiaci
orgán súťaže takto:
a) pokiaľ nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinenými družstvami alebo klubmi a predčasne ukončeným zápasom, zápas sa opakuje v novom termíne;
b) pokiaľ bude preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinením družstva alebo klubu a predčasne ukončeným
zápasom, musí byť takéto družstvo potrestané hernými a disciplinárnymi dôsledkami.
11.12.
Spôsob úhrady či podielu plnení na úhrade nákladov spojených s novým zápasom môže riadiaci orgán súťaže stanoviť v Rozpise súťaží SZFB alebo o tom rozhodne prípad od prípadu.
11.13.
Ak rozhodca, alebo observer zápasu poruší niektorú z povinností stanovenú pravidlami, týmto súťažným poriadkom, alebo Rozpisom súťaže SZFB postupuje KRO podľa závažnosti nasledovne:
a) upozorní rozhodcu alebo observera na porušenie povinností s možnosťou sankcie pri jej opakovaní;
b) obmedzí vykonávať svoju funkciu rozhodcu alebo observera na ďalšom zápase, prípadne udelí poriadkovú
pokutu;
c) predá rozhodcu alebo observera s návrhom na udelenie trestu k disciplinárnemu konaniu.
Riadiacim orgánom súťaže v zmysle tohto článku je príslušná KRO.
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ZÁKLADNÉ ASPEKTY POHYBOVÉHO SYSTÉMU ROZHODCOV
•
•
•
•

byť čo najbližšie k hre
mať pod kontrolou kritické zóny
mať pod kontrolou bránkovú čiaru
úsporný pohyb v smere hry
1) Základy pohybového systému
• Medzi rozhodcami musí byť neustále lopta. Podľa
pohybu lopty a hráčov sa rozhodcovia pohybujú
tak, že sú v podstate stále za úrovňou krajných
brániacich hráčov. Vyvarovať sa smerovaniu do
rohu a zostávať tam. Nebáť sa byť viac v ihrisku.
Nepohybovať sa pri mantineloch či za ním na dlhšej strane ihriska.

nesprávne

správne

správne

nesprávne

2) Základné rozdelenie kontroly ihriska
• Rozhodcovia sa musia po celú dobu pohybovať
podľa základného pohybového systému, aby
mohli čo najlepšie sledovať a reagovať na vzniknuté situácie.
• Rozhodca musí mať pri hre v blízkosti bránky neustále pod kontrolou bránkovú čiaru.
• Vyvarujte sa priamym kontaktom s hráčmi, ani sa
nepohybujte v ich bezprostrednej blízkosti.

R1

R2

R1

R2

3) Kontrola hracej plochy počas hry – príklad rozdelenia
• Ak je loptička vo vyšrafovanej ploche, sleduje loptičku rozhodca R1; rozhodca R2 preberá kontrolu
nad bránkoviskom
• Ak je loptička v nevyšrafovanej ploche, sleduje
loptičku rozhodca R2; rozhodca R1 v tomto prípade preberá kontrolu nad bránkoviskom.
• Jedná sa o jednu z možností rozdelenia kontroly
hracej plochy.
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4) Kritické zóny na ihrisku
• Kritické zóny sa menia v závislosti od toho, kde je
situácia 1-1 / 1-2 a pod. Ťažšie situácie s loptičkou alebo bez loptičky. Bránka (a hráči v blízkosti)
musia byť po celú dobu pod kontrolou rovnako
ako herné situácie s loptičkou.

R1
smer hry
R2

R1

R2

5) Zmena dlhších strán v prerušenej hre
• Rozhodcovia využijú prerušenú hru, kedy dôvodom prerušenia je napr. aut za bránkou.
• Vo chvíli, keď obe družstvá striedajú, tak si rozhodcovia tiež vymenia strany ihriska a to pozdĺž
dlhej strany ihriska.
• Zmenu strán rozhodcovia využijú ku krátkej vzájomnej konverzácii.

hráči striedajú

R1
smer hry
variant 2
R2
variant 1
R2

6) Situácie pri prenášaní hry pozdĺž mantinelu
Variant 1
• Pri prieniku hráča pozdĺž mantinelu rozhodca neuhýba za mantinel či do ihriska, ale správnym pohybom sa presúva priamo za bránku.
• Dôvodom je snaha o vyvarovanie sa nebezpečenstva spojeného s unáhleným únikom za mantinel
a ďalej pri pohybe za bránku má rozhodca neustále pod kontrolou bránkovú čiaru.
Variant 2
• Rozhodca je bližšie k stredu ihriska (napr. pri presilovke). Neuteká potom pred hráčmi, ale uhne do
boku a sledujúci súboj smeruje za bránku. Dočasnou zmenou strany ihriska rozhodca zabráni kolízii s hráčmi a dostane sa na správne miesto pri
stálej kontrole svojej časti ihriska.
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pozícia A

R1

7) Odstupovanie rozhodcu od mantinelu
pri základnom pohybovom systéme
• Rozhodca R1 má v pozícii A pri súboji hráčov pri
mantinely zakrytý výhľad hráčom Q, preto odstupuje od mantinelu smerom do ihriska do pozície
B, aby na súboj hráčov lepšie videl. Podľa vývoja
situácie sa buď vráti do pozície A alebo ustupuje
za bránku. Rozhodca R2 kontroluje svoju polovicu
ihriska.

Q

R1
pozícia B

súboj
hráčov

R2

kontroluje
svoju časť
ihriska

8) Pozície pri trestnom strieľaní
• Rozhodca R2 stojí chrbtom ku striedačke a kontroluje bránkovú čiaru a prípadne previnenie
brankára.
• Na začiatku trestného strieľania musí byť brankár
na bránkovej čiare.
• Rozhodca R1 stojí oproti striedačke na úrovni veľkého bránkoviska a kontroluje celé prevedenie
trestného strieľania a prípadné previnenie hráčov
na striedačkách. Rozhodca R1 zahajuje vykonávanie trestného strieľania jedným hvizdom.

po celú dobu t. s.
stojí na mieste
R1

R2
kontroluje
bránkovú čiaru

R1

R1

9) Pozície pri vhadzovaní na rohovom bode
• Rozhodca R2 stojí pred poliacou čiarou čelom k
miestu vykonávania vhadzovania a kontroluje
celé ihrisko pred sebou. Rozhodca R1 stojí v rohu
priamo pri mieste vhadzovania buď za mantinelom, alebo v ihrisku pri zadnom mantineli. Pritom
kontroluje vykonávanie vhadzovania. Rozhodca
R1 zahajuje vhadzovanie jedným hvizdom.

R2
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R2

R2

10) Pozície pri góle, vylúčení, time-oute,
pred zahájením a na konci tretín I
• Obaja rozhodcovia R1 a R2 stoja pred zapisovateľským stolíkom na stredovej čiare čelom ku
striedačkám. Pri kontakte so stolíkom rozhodca
R1 stojí stále čelom ku striedačkám a kontroluje
celú hraciu plochu a iba rozhodca R2 komunikuje
so zapisovateľským stolíkom. Rozhodca R1 opakuje všetky signály po rozhodcovi R2.

R1

11) Pozície pri góle, vylúčení, time-oute,
pred zahájením a na konci tretín II
• Obaja rozhodcovia R1 a R2 stoja na stredovej
čiare čelom ku striedačkám a zapisovateľskému
stolíku tak, aby mali celý priestor pod kontrolou.
• Gól: po konzultácii o strelcovi a asistujúcom hráčovi medzi rozhodcami zostáva rozhodca R1 v
rovnakej pozícii a rozhodca R2 odchádza k zapisovateľskému stolíku a komunikuje s ním. Potom
už rozhodca R2 zostáva na strane striedačiek a
zapisovateľského stolíku.
• Vylúčenie, time-out: po konzultácii na mieste
podľa nákresu, zostáva rozhodca R1 na mieste a
ukáže signál pre výšku trestu a priestupok (prípadne time-out), zatiaľ čo rozhodca R2 odchádza
k zapisovateľskému stolíku a komunikuje s ním.
Potom rozhodca R2 zostáva na strane striedačiek
a zapisovateľského stolíku.

R1

R1

R2

12) Pozície pri vhadzovaní na stredovom bode
• Rozhodca R1 stojí oproti striedačkám na opačnej
polovici než rozhodca R2 a kontroluje celé územie pred sebou.
• Rozhodca R2 je na strane toho mužstva, ktoré
práve skórovalo. Pred zahájením tretiny stojí rozhodca R2 na strane toho družstva, ktoré je vo vedení (pri remíze pri striedačke hostí).
• R2 je bližšie k stredovému bodu a skontroluje
brankára a postavenie hráčov na vhadzovaní a
po zahájení hry odstupuje do opačnej pozície k
rozhodcovi R1.
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13) Cesta k zapisovateľskému stolíku I
• Rozhodca R2 stojí čelom k striedačkám pred zapisovateľským stolíkom, čaká na rozhodcu R1 a
kontroluje celú hraciu plochu.
• Rozhodca R1 smeruje k zapisovateľskému stolíku poza bránku pozdĺž strany opačnej ku striedačkám.

R2

R1

R1

14) Cesta k zapisovateľskému stolíku II
• Rozhodca R1 smeruje pozdĺž mantinelu k zapisovateľskému stolíku. Pritom kontroluje celú
hraciu plochu. Rozhodca R2 smeruje k stolíku
pozdĺž stredovej čiary. Pritom musí predchádzať
možným kontaktom s hráčmi, tzn. počká až v
ceste medzi ním a stolíkom nebude vysoká koncentrácia hráčov.

R2

miesto súboja

R1

15) Pohyb rozhodcu pri súboji v opačnom rohu
• Pri súboji v rohu je nutné si zaistiť dostatočný
výhľad a to pohybom R2 k miestu súboja.
• Chybou je zostať v opačnom rohu.
• Správnym pohybom je ísť čo najbližšie k súboju.
• Po skončení súboja v rohu sa rozhodca R2 vráti
na východiskovú stranu ihriska.

R2

16) Označovanie miesta voľného úderu
– dôležité aspekty
• čo najmenej pohybu (v súčte oboch rozhodcov)
• pohybovať sa v smere hry
• neustále mať pod kontrolou bránkovú čiaru
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R1

miesto voľného
úderu

17) Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu
– príklad I
• Rozhodca R2 zostáva vo svojej pozícii a kontroluje priestor veľkého bránkoviska. Rozhodca R1
označí miesto prevedenia voľného úderu a potom sa vráti do pozície pred voľným úderom.

smer hry

R2

miesto voľného
úderu
variant I. - vhodný

R1

variant II. - menej vhodný

variant I. - vhodný

smer hry

variant II. - menej vhodný

R1

R2

miesto voľného
úderu
smer hry

18) Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu
– príklad II
Variant I (vhodnejší)
• Rozhodca R2 označí miesto prevedenia voľného
úderu. Pritom si s rozhodcom R1 vymení pozície
na hracej ploche pozdĺž kratšej strany ihriska.
Rozhodca R1 okamžite smeruje pozdĺž mantinelu za predĺženú bránkovú čiaru. Rozhodca R2
potom zaujíma pozíciu pri stredovej čiare. Výhoda – obaja rozhodcovia sa pohybujú v smere hry.
Variant II
• Rozhodca R1 označí miesto prevedenia voľného
úderu. Pritom si s rozhodcom R2 vymení pozície na hracej ploche pozdĺž dlhšej strany ihriska.
Rozhodca R2 okamžite smeruje pozdĺž mantinelu za predĺženú bránkovú čiaru. Rozhodca R1
potom zaujíma pozíciu pri stredovej čiare.

19) Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu
– príklad III
• Rozhodca R2 označí miesto prevedenia voľného
úderu. Pritom sa každý dostane na druhú polovicu ihriska cez stred. Rozhodca R1 prejde poza
bránku do novej pozície, tak aby mal úplný prehľad. Rozhodca R2 po označení miesta voľného
úderu odstúpi a zaujme pozíciu pri stredovej
čiare.

R2
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20) Pohyb rozhodcov pri hre za bránkou
• Rozhodca R1 sleduje súboj hráčov a pohybuje sa
podľa nich. Akonáhle súboj za bránkou skončí a
hra sa presunie na druhú stranu, tak sa rozhodca vrátí späť do svojho pôvodného postavenia.
Rozhodca R2 zostáva v postavení pri stredovej
čiare a sleduje dianie pred bránkou.

R1
súboj hráčov

smer pohybu
súboja hráčov

R2

21) Zranenie hráča
• Rozhodca zistí, či zranený potrebuje pomoc; pokiaľ je to nutné, umožní zdravotnej službe vstup
na ihrisko.
• Obaja rozhodcovia zaujmú pozíciu v neutrálnej
zóne, tak aby mali prehľad o celkovom dianí na
ihrisku.
• Neutrálnu zónu pri stolíku časomeračov zvolia v
prípade, že sa zranenie nestalo priamo tam.
• Nezabudnite túto situáciu využiť k diskusii o
problémových situáciách, ktoré nastali behom
stretnutia.
• Príležitosť k výmene strán.

R1 R2

zranený hráč
v starostlivosti
zdravotníkov

R1
R1
Konﬂikt
R2

R2

22) Správanie sa pri konflikte na ihrisku
• Pokiaľ môžete v takejto situácii zasiahnuť,
UROBTE TO!!! Vždy však iba jeden rozhodca.
Druhý rozhodca kontroluje, či nevznikajú ďalšie
konflikty.
• Druhý rozhodca ďalej sleduje, kto bude za konflikt potrestaný.
• Pri väčšom konflikte zostávajú obaja rozhodcovia mimo konflikt a sledujú, ktorí hráči budú potrestaní a za čo.

strana
28

Príručka rozhodcov a observerov
edícia 2019

HLAVNÉ ZMENY A NOVINKY V PRAVIDLÁCH FLORBALU IFF
PLATNÉ OD 1. JÚLA 2018
1. Po novom musia byť na mantineloch vyznačené aj priestory pre trestné lavice, ktoré majú dĺžku 2 metre a
začínajú 1 meter od stredovej čiary.
2. Funkčné oblečenie pod dres musí priamo podľa pravidiel zodpovedať predpisu súťaže = musí mať farbu totožnú s prevládajúcou farbou trička alebo treniek s tým, že na nohách môže mať čiernu farbu.
3. Mriežka masky brankára musí zodpovedať materiálovým predpisom IFF, predovšetkým sa to týka rozmerov
otvorov mriežky:
• ak má mriežka certifikáciu (štítok s nápisom IFF) - tak riadne zodpovedá;
• ak mriežka certifikáciu IFF nemá, potom otvory v mriežke nesmú umožniť priechod čepele hokejky.
4. Spresnenie hry nad úrovňou kolien – priestupkom je, ak nad úrovňou kolien hrá hráč loptičku akoukoľvek časťou nohy od kolena nižšie.
5. Spresnenie hry vo výskoku – je dovolené hrať loptičku pod úrovňou kolien vo výskoku.
6. Zdržovanie vhadzovania ktorýmkoľvek hráčom je priestupkom vedúcim k voľnému úderu – za zdržovanie môže
byť považované najmä zlé postavenie hráča na vhadzovaní či nedodržanie vzdialenosti jeho spoluhráčmi.
7. Zavedený nový priestupok vedúci k voľnému úderu – zdržovanie hry družstvom – napr. pasívna hra za vlastnou
bránou.
8. Hra hlavou vedie už iba k voľnému úderu, nie k vylúčeniu.
9. Značnými zmenami prešlo pravidlo o trestnom strieľaní (ďalej iba t. s.):
• priestupky striedačky tímu, ktoré uskutočňuje t. s. znamenajú, že je t. s. považované za nesprávne prevedené;
• t. s. musí byť zahájené dotykom hokejky;
• aby bolo t. s. považované za nesprávne prevedené, musí sa hráč a loptička súčasne úplne zastaviť alebo
zmeniť smer od súperovej brány; v praxi to znamená, že pokiaľ je hráč v pohybe smerom k súperovej bráne,
tak si môže loptičku stiahnuť smerom k sebe či s loptičkou vykonať freestylový trik;
• t. s. sa nariaďuje už samostatne, teda bez vylúčenia na 2 minúty;
• priestupok počas odloženého t. s. naopak vedie vždy k vylúčeniu na 2 minúty.
10. V prípade, že je počas hry objavený priestupok vedúci k vylúčeniu a hra je prerušená, po novom nasleduje
voľný úder pre družstvo, ktoré sa neprevinilo
– napr. pri vylúčení za zlé striedanie či hru s
príliš veľa hráčmi.
11.
Spresnenie hry na zemi – vylúčenie
nasleduje nielen v prípade, že hráč poležiačky
alebo posediačky hrá loptičku, ale aj ak iným
spôsobom ovplyvní úmyselne hru – napr. bráni v hre súperovi.
12.
Medzi priestupky vedúce k ČK2, považované za sabotáž hry, sú už zaradené aj tieto
priestupky:
• ak sa zranený hráč, ktorý bol nahradený na trestnej lavici, zúčastní hry pred
vypršaním svojho trestu;
• priestupky spáchané z trestnej lavice
počas trestného strieľania;
• úmyselné ovplyvnenie hry posunutím
mantinelu členom družstva v priestore pre striedanie.
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VÝŤAH Z PREDPISOV SÚŤAŽÍ

EXTRALIGA MUŽOV - KÓD SÚŤAŽE: MEX
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
• Muži - ročníky nar. 2000 a starší, juniori - ročníky nar. 2001 a 2002.
HRACÍ ČAS:
• Základná časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou
v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.
• Nadstavbová časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.
• Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

HYUNDAI EXTRALIGA ŽIEN - KÓD SÚŤAŽE: ZEX
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
• Ženy - ročníky nar. 2000 a staršie, juniorky - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenky - ročník nar. 2003 a 2004,
staršie žiačky – ročník nar. 2005.
HRACÍ ČAS:
• Základná časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou
v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.
• Nadstavbová časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.
• Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

EXTRALIGA JUNIOROV - KÓD SÚŤAŽE: JEX
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
Juniori - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenci - ročník nar. 2003 a 2004.
HRACÍ ČAS:
HRACÍ ČAS:
• Základná časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou
v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.
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•

•

Nadstavbová časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.
Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

1. LIGA MUŽOV - KÓD SÚŤAŽE: M1
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
• Muži - ročníky nar. 2000 a starší, juniori - ročníky nar. 2001 a 2002.
HRACÍ ČAS:
• Základná časť
3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.
• Nadstavbová časť (play-off)
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.
• Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

1. LIGA ŽIEN - KÓD SÚŤAŽE: Z1
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
• Ženy - ročníky nar. 2000 a staršie, juniorky - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenky - ročník nar. 2003 a 2004,
staršie žiačky – ročník nar. 2005 a 2006.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.
• Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

2. LIGA MUŽOV - KÓD SÚŤAŽE: BAM2 / ZAM2 / STRM2 / VYM2
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Muži - ročníky nar. 2000 a starší, juniori - ročníky nar. 2001 a 2002.
HRACÍ ČAS V REGIÓNOCH - BRATISLAVA, STRED A VÝCHOD:
• 3 x 20 min. čistý čas, 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút.
HRACÍ ČAS V REGIÓNE - ZÁPAD:
• 3 x 20 min. hrubý čas, (posledné tri minúty III. tretiny čistý čas), 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno
stretnutie je 90 minút. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• 40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku
5+1).
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REGIONÁLNA LIGA JUNIOROV - KÓD SÚŤAŽE: BAJ / ZAJ / STRJ / VYJ
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Juniori - ročníky nar. 2001 a 2002 a dorastenci - ročník nar. 2003 a 2004.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 20 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• 40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku
5+1).
REGIONÁLNA LIGA JUNIORIEK - KÓD SÚŤAŽE: BAJy / ZAJy / STRJy / VYJy
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Juniorky - ročníky nar. 2001 a 2002, dorastenky - ročník nar. 2003 a 2004, staršie žiačky - ročník nar. 2005 a
2006.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál)
HRACIA PLOCHA:
• 40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku
5+1).
REGIONÁLNA LIGA DORASTENCOV - KÓD SÚŤAŽE: BADo / ZADo / STRDo / VYDo
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Dorastenci - ročníky nar. 2003 a 2004 a starší žiaci - ročník nar. 2005 a 2006.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 20 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• 40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku
5+1).
REGIONÁLNA LIGA DORASTENIEK - KÓD SÚŤAŽE: BADy / ZADy / STRDy / VYDy
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Dorastenky - ročníky nar. 2003 a 2004 a staršie žiačky - ročník nar. 2005 a 2006.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);
REGIONÁLNA LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV - KÓD SÚŤAŽE: BASŽ / ZASŽ / STRSŽ / VYSŽ
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Starší žiaci - ročníky nar. 2005 a 2006 a mladší žiaci - ročník nar. 2007 a 2008.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);
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REGIONÁLNA LIGA STARŠÍCH ŽIAČOK - KÓD SÚŤAŽE: BASŽy / ZASŽy / STRSŽy / VYSŽy
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Staršie žiačky - ročníky nar. 2005 a 2006 a mladšie žiačky - ročník nar. 2007 a 2008.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);
REGIONÁLNA LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV - KÓD SÚŤAŽE: BAMŽ / ZAMŽ / STRMŽ / VYMŽ
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Mladší žiaci - ročníky nar. 2007 a 2008 a staršia prípravka - ročník nar. 2009 a 2010.
• Riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže povoľuje štart hráčky o rok staršej (ročník nar. 2006), ako odpovedá príslušnej kategórii podľa Súťažného poriadku SZFB.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 12 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 55 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);
REGIONÁLNA LIGA MLADŠÍCH ŽIAČOK - KÓD SÚŤAŽE: BAMŽy / ZAMŽy / STRMŽy / VYMŽy
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Mladšie žiačky - ročníky nar. 2007 a 2008 a staršia prípravka - ročník nar. 2009 a 2010.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 24 m x 12 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);
REGIONÁLNA LIGA STARŠEJ PRÍPRAVKY - KÓD SÚŤAŽE: BASP / ZASP / STRSP / VYSP
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Staršia prípravka - ročníky nar. 2009 a 2010 a mladšia prípravka - ročník nar. 2011 a 2012 a mladší, minimálny
vek 7 rokov v deň zápasu.
• Riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže povoľuje štart hráčky o rok staršej (ročník nar. 2008), ako odpovedá príslušnej kategórii podľa Súťažného poriadku SZFB.
HRACÍ ČAS:
• 3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje.
Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m (počet hráčov na ihrisku 3+1);
REGIONÁLNA LIGA MLADŠEJ PRÍPRAVKY - KÓD SÚŤAŽE: BAMP / ZAMP / STRMP / VYMP
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
• Mladšia prípravka - ročníky nar. 2011 a 2012. Hráč môže byť zaradený do súťaží florbalu najskôr v deň dovŕšenia 6. roku veku.
• Riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže povoľuje štart hráčky o rok staršej (ročník nar. 2010), ako odpovedá príslušnej kategórii podľa Súťažného poriadku SZFB
HRACÍ ČAS:
• 3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje.
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Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom
strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál).
HRACIA PLOCHA:
• Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 20 m x 10 m (počet hráčov na ihrisku 3+1).

ADRESÁR KONTAKTOV
EXTRALIGA MUŽOV
Družstvo
FbC Young Arrows
Spišská Nová Ves
FaBK ATU Košice
FBC Grasshoppers
AC UNIZA Žilina
Snipers Bratislava
Florbalový klub AS Trenčín
ŠK 1. FBC Trenčín
TJ A- FbO Nižná
ŠK LIDO Prírodovedec
Florbalový klub
Florko Košice
FBC Mikuláš Prešov
FBK Púchov
Tsunami Záhorská Bystrica

Kontaktná osoba
Karol Schneider

E-mail
floorballsnv@gmail.com

Telefón
+421 948 176 163

Mgr. Juraj Dudovič
Martin Veneny

dudovic@dudovic.sk
mveneny@kia.sk

+421 915 932 219
+421 904 632 033

Vladimír Roziak
Ing. Juraj Matejka
Ivan Piovarči
Stanislava Zimániová
Jozef Mlynarčík
Mgr. Pavol Blaško

vladimir.roziak@gmail.com
jurmat@centrum.sk
klub@1fbctrencin.sk
bezpozimaniova@orava.sk
jozefmlynarcik1@gmail.com
blasko.ssg@centrum.sk

+421 904 884 667
+421 903 945 335
+421 905 650 000
+421 911 929 404
+421 902 382 329
+421 915 865 378

František Höger
Peter Hinka
Jakub Horecký

klub@fbcmikulaspresov.sk
fbkpuchov@szfb.sk
jakub.horecky@gmail.com

+421 918 216 896
+421 905 891 856
+421 910 234 919

Kontaktná osoba
Michal Vlček

E-mail
mvvlcek@gmail.com

Telefón
+421 903 669 339

Vladimír Gábor
Milan Burdeľ
Ján Motešický
Rado Čurný
Dušan Ďuríček
Gerhard Puchír
Adela Kľúčiková

vlado_gabor@pobox.sk
burdel@orava.sk
motesicky.jan@gmail.com
radko.curny@gmail.com
harvard.partizanske@gmail.com
puchir@fbkmichalovce.sk
vskhurikanbratislava@szfb.sk

+421 915 783 461
+421 903 629 996
+421 905 639 394
+421 905 600 577
+421 908 790 660
+421 903 604 195
+421 915 272 640

Vladimír Koňak

vladimir.konak@yahoo.com

+421 904 868 269

Peter Tydlačka

tydlackapeter@mail.t-com.sk

+421 908 808 435

Kontaktná osoba
Michal Benčúrik
Mgr. Juraj Dudovič
Tomáš Chvála

E-mail
bencurikmichal@gmail.com
dudovic@dudovic.sk
tomas.chvala@gmail.com

Telefón
+421 904 272 102
+421 915 932 219
+421 905 666 498

HYUNDAI EXTRALIGA ŽIEN
Družstvo
MKŠS FBK Kysucké Nové
Mesto
ŠK 98 Pruské
FBK Tvrdošín
FBC Predator Sabinov
ŠK Slávia SPU DFA Nitra
FBK Harvard Partizánske
Eastern Wings Michalovce
iClinic VŠK PdF UK
Hurikán Bratislava
Fbk Kométa
Spišská Nová Ves
NTS FK - ZŠ Nemšová
EXTRALIGA JUNIOROV
Družstvo
FBC BlueBerries Modra
FaBK ATU Košice
Snipers Bratislava
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1. FBC Florbal Trenčín
FBC Grasshoppers
AC UNIZA Žilina
FBK BCF Dukla
Banská Bystrica
Florbalový klub
Florko Košice
FBC Páv Piešťany
TJ FBK Hornets Mútne
Tsunami Záhorská Bystrica

Ivan Piovarči
Martin Veneny

klub@1fbctrencin.sk
mveneny@kia.sk

+421 905 650 000
+421 904 632 033

Mgr. Barbora Uramová

bajka.uram@gmail.com

+421 907 456 564

MUDr. Jakub Blaško

kubo661994@yahoo.com

+421 905 134 174

Michal Srnec
Anton Kapičák
Jakub Horecký

trener@pavpiestany.com
kapicak.anton@hern.sk
jakub.horecky@gmail.com

+421 904 127 030
+421 917 715 188
+421 910 234 919

Kontaktná osoba
Dušan Sokolík

E-mail
dusan.sokolik@sokos.sk

Telefón
+421 902 957 900

Jakub Sieber
Marián Zrník

kubo.sieber@gmail.com
maros.zrnik@gmail.com

+421 902 668 954
+421 905 315 540

Marek Magura
Matej Vanta
Michal Bortlík

magura.marek@gmail.com
fbc11trnava@gmail.com
vskhurikanbratislava@szfb.sk

+421 915 949 284
+421 911 247 694
+421 902 417 499

Martin Adamčík
Mgr. Slavomír Cíglan
Marek Lenner
JUDr. Lukáš Mikluš

adamcik.martin@gmail.com
florbaldetva@pobox.sk
harvard.partizanske@gmail.com
lukas.miklus@gmail.com

+421 911 333 629
+421 903 906 721
+421 917 565 682
+421 915 301 964

Lukáš Imrišík
Daniel Hatala

lukasimrisik@gmail.com
hatala.danny@gmail.com

+421 944 390 600
+421 915 215 043

Kontaktná osoba
Miroslav Kašper

E-mail
cervik2002@gmail.com

Telefón
+421 908 511 639

Adela Klúčiková

vskhurikanbratislava@szfb.sk

+421 915 272 640

Anton Kapičák

kapicak.anton@hern.sk

+421 917 715 188

Vladimír Roziak
František Höger
Peter Jurga
Erika Janoštiaková

vladimir.roziak@gmail.com
klub@fbcmikulaspresov.sk
jurgapeter@gmail.com
ika12janostiakova@gmail.com

+421 904 884 667
+421 918 216 896
+421 905 824 474
+421 919 048 549

Ing. Jakub Konečný
Mgr. Zdenko Babík

kongosaurus@gmail.com
+421 908 959 811
1.fbkbanskabystrica@gmail.com +421 918 834 398

1. LIGA MUŽOV
Družstvo
ŠK Victory Stars
Nová Dubnica
Žltý Sneh Košice
ŠK Juventa Žilina
FBC Predator Sabinov
FBC 11 Trnava
VŠK PdF UK Hurikán
Bratislava
FBK RAptORs
DTF team Detva Joxers
FBK Harvard Partizánske
ŠK Floorball ACADEMY
Prešov
Devils Čadca
FbO Žochár Topoľčany
1. LIGA ŽIEN
Družstvo
MKŠS FBK Kysucké
Nové Mesto "B"
VŠK PdF UK Hurikán
Bratislava "B"
FBK Hornets Mútne
Snipers Bratislava
FBC Mikuláš Prešov
JSC Wild Girls Čadca
FBC Slovan Rimavská
Sobota
Cassovia Velesis Košice
FBK BCF Dukla Banská
Bystrica
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OSTATNÉ KONTAKTY
Funkcia
Predseda KRO SZFB
Regionálny predseda
Bratislava KRO
Regionálny predseda
Západ KRO
Regionálny predseda
Stred KRO
Regionálny predseda
Východ KRO
Predseda Ligovej
komisie SZFB
Predseda Disciplinárnej
komisie SZFB
Regionálny sekretár
región Bratislava
Regionálny sekretár
región Západ
Regionálny sekretár
región Stred
Regionálny sekretár
región Východ

Kontaktná osoba
Peter Zámečník
Roman Sklenica

E-mail
zamecnik@szfb.sk
rozhodcovia.ba@szfb.sk

Telefón
+421 904 212 466
+421 911 253 713

Alžbeta Holičková

holickova@szfb.sk

+421 948 041 432

Ján Kubaščík

rozhodcovia.str@szfb.sk

+421 904 366 980

Tomáš Juhás

rozhodcovia.vy@szfb.sk

+421 904 097 608

Miroslav Kunštek

lk@szfb.sk

+421 948 252 853

Mgr. Pavol Vrábeľ

dkszfb@szfb.sk

+421 905 692 642

Miroslav Bukviš

sekretarszfb.ba@szfb.sk

+421 903 426 550

Patrik Bulko

sekretarszfb.za@szfb.sk

+421 918 418 350

Ing. Ivan Raffaj

sekretarszfb.str@szfb.sk

+421 905 762 552

Mgr. Pavol Vrábeľ

sekretarszfb.vy@szfb.sk

+421 905 692 642

strana
36

Príručka rozhodcov a observerov
edícia 2019

VEĽKÉ BRÁNKOVISKO

Vzdialenosť medzi tyčami brány

MANTINEL

Vonkajšie rozmery

Vnútorné rozmery
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priestor pre striedanie

zapisovateľský stôl
a trestné lavice - variant 2

zapisovateľský stôl
a trestné lavice - variant 1

priestor pre striedanie

G

číslo post

dátum

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

priezvisko a meno hráča domácich
v poradí podľa čísel dresov

organizátor
klub

zapisovateľ
meno

časomerač
meno

hala

číslo
kola

kód
súťaže

tréner

funkcia

priezvisko a meno

Realizačný tím družstva domácich

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

Príručka rozhodcov a observerov
edícia 2019

rozmery ihriska (dĺžka x šírka)

pripravenosť ihriska (čiary, ...)

certifikácia mantinelov

certifikácia bránok

kontrola totožnosti (čísla hráčov hostí)

kontrola totožnosti (čísla hráčov domácich)

hostia

A

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

line-up
domácich

:

:

prítomnosť zdravotnej služby (meno a priezvisko)

predloženie súpisky pred zápasom
domáci:
hostia:

časomiera

šatňa
domáci:

útok

:

:

trest

hostia:

/
/
/

:
:
:

rozh./obs:

:

čas tretiny

/

:

tr.

/

číslo / strely

0:00

čas tretiny

time out
domácich

I.

tr.

kód

:

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

priezvisko a meno

podpis zodpovedného
vedúceho družstva
hostí

vedúci

tréner

funkcia

:

celkom

priezvisko a meno hráča hostí
v poradí podľa čísel dresov

:

predĺženie

:

predĺženie

(licencia)

dátum narodenia

(H/J/B)

hostia

dátum narodenia

domáci

:

konečný výsledok

počet
presiloviek

HOSTIA

vypĺňa riadiaci
orgán súťaže

podpis

observer (delegát)
meno

tr.

podpis

line-up
hostí

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

tr. čas tretiny

A

obrana

gól

útok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

skóre

podpis

I.

tr.

time out
hostí

:

:

:

:

0:00

čas tretiny

tr.

kód

:

čas tretiny

/

/

/

/

/

číslo / strely

trest

Nástup brankárov hostí

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

čas tretiny hráč

vylúčenia hostí

podpis

rozhodca
meno

góly a asistencie hostí

podpis

kód

dátum doručenia

rozhodca
meno

región

hlavný organizátor (usporiadateľ)
meno

kapitán hostí
podpis

kapitán domácich
podpis

Slovenský zväz florbalu • Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 948 252 853 • info@szfb.sk • www.szfb.sk

Realizačný tím družstva hostí

G

číslo post

:

III. tretina

:

III. tretina

II. tretina

Nástup brankárov domácich

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

čas tretiny hráč

:

:

:

tr.

:

:

:

kód

:

I. tretina

vylúčenia domácich

:

:

:

skóre

:

obrana

gól

:

tr. čas tretiny

góly a asistencie domácich

strely
na bránku

:

:
domáci

II. tretina

I. tretina

najlepší hráč
zápasu

Záznamy rozhodcov (udelené ČK, zranenia, kontrola totožnosti, usporiadateľské nedostatky a pod.)

podpis zodpovedného
vedúceho družstva
domácich

vedúci

h

h

(H/J/B)

dátum narodenia

dátum narodenia

počet
divákov

:

koniec
stretnutia

(licencia)

podpis

:

začiatok
stretnutia

DOMÁCI

ZÁPIS O STRETNUTÍ POŠLITE NAJBLIŽŠÍ PRACOVNÝ DEŇ po stretnutí na adresu podľa pokynov v predpise súťaže.
VÝSLEDOK STRETNUTIA ZADAJTE BEZODKLADNE PO STRETNUTÍ do systému SZFB (ISF) v zmysle predpisov SZFB.

podpis

číslo
zápasu

ZÁPIS O STRETNUTÍ
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predpísať mená na základe predložených licencií;
predpísať meno na základe predloženej licencie;

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, predpíše družstvá a rozhodcov, všetko čitateľne paličkovým písmom;
kód súťaže napr.: MEX; číslo zápasu podľa Rozpisu zápasov napr.: 12; číslo kola podľa Rozpisu zápasov napr.: 2. kolo;
napr.: sobota 24. 9. 2016; hala napr.: ŠH Elán, Bratislava;
mená zodpovedných osôb napr.: František Novák;
organizujúci klub napr.: ŠK Lido Bratislava;
predpísané družstvá podľa Rozpisu zápasov;
meno hlavného usporiadateľa napr.: František Novák;

po náhodnej kontrole totožnosti hráčov (čísla zapíše do príslušného kolónky) a po kontrole totožnosti vedúceho družstva a trénera;
30 minút pred stretnutím preškrtnutím prázdnych riadkov v zostave znemožní dopísanie ďalších hráčov, či členov realizačného tímu; ďalej vyplní
kolónku certifikácie mantinelov a bránok, rozmery ihriska, prítomnosť zdravotnej služby a iné uvedené, kam uvedie údaje zistené priamo na ihrisku.

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom;
napr.: 15:37 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;

Príručka rozhodcov a observerov
edícia 2019

• TIME-OUT:
• I., II., III. TRETINA,
PREDĹŽENIE
• POČET DIVÁKOV:
• STRELY NA BRÁNKU:

• NÁSTUP BRANKÁRA:

912 nesprávne kopnutie / faul nohou
913 vysoký kop
914 vstup do malého bránkoviska
915 nedovolená vzdialenosť
916 nedovolený výskok
917 nesprávne vyhodenie
918 nesprávne prevedený voľný úder

1 / 6

99 / 18

číslo / strely

počet stanoví organizátor v 15. minúte 2. tretiny; povinnosť uvádzať počet divákov stanovuje predpis súťaže;
po každej tretine a celkovo (povinnosť počítať strely stanovuje predpis súťaže); počítanie striel na bránku: do štatistiky, ktorá je uvedená v
zápise o stretnutí sa počítajú iba strely, ktoré zasiahli priestor bránky, a to sú: 1. strely, ktoré skončili strelením gólu; 2. strely, ktoré zachytil
alebo vyrazil brankár; strely, ktoré NIE SÚ započítavané: strely mimo a zablokované pokusy o strelu;

2:45

0:00

I.
III.

čas tretiny

926 hra bez hokejky alebo nezobratie
zlomenej hokejky
927 nesprávne vybavenie či opomenutie
opravy vybavenia
928 neuvedený v zostave
929 sabotáž hry
930 neoprávnená kontrola vybavenia súpera

tr.

919 hra na zemi
920 hra rukou
921 hra hlavou
922 nesprávne striedanie
923 opakované priestupky
924 zdržovanie hry
925 nešportové správanie

pri striedaní brankárov uviesť tretinu a čas tretiny, v ktorej prišlo ku striedaniu brankára,
uviesť číslo nastupujúceho brankára, v súťažiach, v ktorých je stanovená povinnosť
počítať strely sa najviac za každého brankára (pokiaľ príde k striedaniu) za lomítko napíše
počet striel, ktoré na neho boli vyslané (vrátane striel, ktoré skončili gólom); príklad:
tretina a čas tretiny, v ktorej bol čerpaný oddychový čas;
doplní výsledok danej tretiny (nie celkové skóre po danej tretine);

• kód priestupku:
612 vylúčenie do konca stretnutia 1
614 vylúčenie do konca stretnutia 2
616 vylúčenie do konca stretnutia 3
901 sekanie
902 blokovanie hokejky
903 zdvíhanie hokejky
904 vysoká hokejka

905 hra medzi nohami
906 hákovanie
907 nedovolené vrážanie
908 vrážanie chrbtom do súpera
909 hrubosť
910 držanie
911 bránenie v hre

1., 2., 3., P (predĺženie);
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
číslo strelca gólu (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam
nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
číslo hráča (nahlási rozhodca), ktorý sa na góle podieľal asistenciou (prihrávkou); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza
• A (asistencia):
v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich;
• skóre:
- pomlčka alebo nevyplnená kolónka znamená, že gól padol pri hre 5 na 5, 4 na 4 alebo 3 na 3;
• kód gólu
P znamená, že družstvo strelilo gól v presilovke;
O znamená, že družstvo strelilo gól v oslabení;
S znamená, že družstvo strelilo gól pri power play do prázdnej bránky súpera (gól nie je započítaný do štatistík brankára);
V znamená, že sa jedná o vlastný gól (číslo strelca sa uvádza číslo hráča, ktorý si strelil vlastný gól).
• PRI TRESTNOM STRIEĽANÍ (zapisuje sa do kolónky gól):
u rozdielového trestného strieľania po predĺžení sa preškrtnú kolónky tretina, čas a asistencia;
1., 2., 3., P (predĺženie); v ktorej tretine bolo vykonané trestné strieľanie;
• tr.: (tretina):
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
• čas tretiny:
číslo hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo
• gól (číslo hráča):
hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
pri trestnom strieľaní sa preškrtáva;
• A (asistencia):
pri premenení trestného strieľania sa zapíše aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich; pri nepremenení sa kolónka preškrtne;
• skóre:
T znamená, že trestné strieľanie bolo premenené;
• kód gólu:
X znamená, že trestné strieľanie nebolo premenené;
• PRI VYLÚČENÍ:
1., 2., 3., P (predĺženie);
• tr. (tretina)
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
• čas tretiny:
číslo hráča, ktorému je udelený trest (nahlási rozhodca), zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča,
• hráč:
pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
• trest: označenie trestu: 2 znamená dvojminutový trest
5 znamená päťminutový trest
10 znamená osobný desaťminutový trest, môže byť uložený len v spojitosti s dvoj- alebo päťminutovým trestom, ktorý je uložený v rovnakom čase, ale
zapísaný je na ďalšom alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;
ČK znamená vylúčenie do konca stretnutia (druh určuje kód priestupku), s vylúčením do konca stretnutia je vždy uložený päťminutový trest, ktorý je
uložený v rovnakom čase ale zapísaný je na ďalšom, alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;

• začiatok stretnutia:
• PRI STRELENÍ GÓLU:
• tr. (tretina)
• čas tretiny:
• gól:

» zapisovateľ:

 V priebehu stretnutia:

» rozhodcovia:

Séria 1

Séria 2

Séria 3

Séria 4

Séria 5

podpis

podpis

» kapitáni:
» observer (delegát):
» hlavný organizátor
(usporiadateľ):

» hlavný organizátor
(usporiadateľ):
» rozhodcovia:

• počet presiloviek:
• podpis:

• koniec stretnutia:
• najlepší hráč stretnutia:

• konečný výsledok:

» zapisovateľ:

Séria 6

Séria 7

Séria 8

Séria 1

Séria 2

Séria 3

Séria 4

Séria 5

podpis

podpis

• kód gólu:
T - znamená, že samostatný nájazd bol premenený
X - znamená, že samostatný nájazd nebol premenený

Gól

Hráč č.

Hostia

kapitán hostí

kapitán domácich

Séria 6

Séria 7

Séria 8

odošle originál Zápisu o stretnutí najbližší pracovný deň po odohraní zápasu riadiacemu orgánu súťaže na určenú adresu príslušného sekretariátu

podpíše Zápis o stretnutí;

podpíšu Zápis o stretnutí; pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov, podpíše Zápis o stretnutí vedúci družstva;

skontrolujú konečný výsledok podľa počtu strelcov jednotlivých družstiev, preškrtnutím znemožnia dopísanie ďalších údajov, zapíšu všetky zistené
dôležité skutočnosti (nedostatky v usporiadateľskej činnosti, zranenie, vylúčenie do konca stretnutia a pod.), doplnia sa prípadné námietky kapitánov
družstiev; nechajú Zápis o stretnutí podpísať kapitánmi družstiev, observerom (delegátom) a nakoniec sa sami podpíšu. Kópie odovzdajú kapitánom.
V prípade udelenia vylúčenia do konca stretnutia 3, si originál Zápisu o stretnutí nechávajú a posielajú na adresu DK SZFB spolu s podrobnou správou
o priestupku;

podpíše Zápis o stretnutí; bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadá výsledok do systému SZFB (ISF) v zmysle predpisu súťaže;

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom;
súčet výsledkov jednotlivých tretín a predĺženia; pokiaľ stretnutie rozhodli samostatné nájazdy po predĺžení, konečný výsledok je doplnený
označeným sn; konečný výsledok stretnutia rozhodnutého v predĺžení je doplnený označením pp;
napr.: 19:17 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;
zapíše číslo zvoleného hráča; za výber hráča je zodpovedný hlavný organizátor (usporiadateľ), tréner družstva má právo najneskôr 5 minút pred
koncom 3. časti nahlásiť najlepšieho hráča družstva hlavnému organizátorovi (usporiadateľovi);
uvedie počet presiloviek (nie počet vylúčení), ktoré malo k dispozícii domáce resp. hosťujúce družstvo;
zapisovateľ a časomerač podpíšu ZOS;

Po ukončení stretnutia:

• kód gólu:
T - znamená, že samostatný nájazd bol premenený
X - znamená, že samostatný nájazd nebol premenený

Gól

Hráč č.

Domáci

Samostatné nájazdy

rozhodca

rozhodca

• v tomto priestore rozhodcovia popisujú závažnejšie previnenia (ďalej rieši Disciplinárna komisia SZFB), prípadne uvádzajú skutočnosti, ktoré sa nezmestili do záznamu na prednej
strane zápisu o stretnutí;
• nevyplnenú časť Záznamu rozhodcov preškrtnú;
• obaja rozhodcovia a kapitáni, či vedúci družstva (pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov) sa podpíšu do príslušných riadkov v spodnej časti Záznamu rozhodcov;
• svojim podpisom kapitáni potvrdzujú, že boli oboznámení so Záznamom rozhodcov, a že berú na vedomie všetky skutočnosti uvedené v zápise o stretnutí.

Záznamy rozhodcov:

Pokyny pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB

vyplní do stanoveného času pred stretnutím zoznam hráčov; najskôr uvedie brankára a potom hráčov v poli v poradí podľa čísiel;
• číslo, post, priezvisko, meno kapitána označí písmenom ,,C“ a brankára písmenom ,,G“ (jedna kolónka pre brankára je už predpísaná, ďalší brankári budú uvedení
a dátum narodenia:
na nasledujúcich riadkoch), hráči v poli budú uvedení v poradí podľa čísel; ďalej uvedie dátum narodenia u každého hráča;
• v poslednej kolónke:
označí hráčov, ktorí hosťujú (písmeno H), ďalej hráčov, ktorí sú na súpiske iného družstva toho istého klubu (napr.: B), ďalej hráčov mladšej vekovej
kategórie (v chlapčenských kategóriách: písmeno J - junior, Do - dorastenec, SZ - starší žiak, MZ - mladší žiak, SP - staršia prípravka, MP - mladšia
prípravka; v dievčenských kategóriách: Jy - juniorka, Dy - dorastenka, SZy - staršia žiačka, MZy - mladšia žiačka, SP - staršia prípravka, MP mladšia prípravka);
• realizačný tím:
uvedie funkciu, priezvisko, meno a dátum narodenia člena realizačného tímu; prípadne licenciu (trénera);
• nástup brankára:
doplní číslo brankára nastupujúceho na začiatku stretnutia;
• úvodná zostava (line-up):
doplní čísla hráčov v poli nastupujúcich na začiatku stretnutia;
• podpis vedúceho družstva: potvrdzuje zodpovednosť za správnosť všetkých vyššie uvedených údajov a fakt, že vedúci družstva už nemôže zápis hráčov doplňovať;

» vedúci družstva:

• súťaž, zápas, kolo:
• dátum, hala:
• zapisovateľ, časomerač:
• organizátor:
• DOMÁCI, HOSTIA:
• hlavný organizátor
(usporiadateľ):
• rozhodcovia:
• observer (delegát):

» zapisovateľ:

 Pred stretnutím:
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3.12.1983

31.12.1982

27.1.1993

1.1.1980

15.7.1981

24.10.1991

9.9.1990

5.5.1989

Omáčka Jozef

Truchler Michal

Masný Pavol

Hížďala Peter

David Roman

Strhnutý Radoslav

Munzar Tomáš

Smrek Jozef

5

10

26

45 C

46

51

64

C

25.3.1983

Novák Ján

210

IFF

IFF

ÁNO

50, 51, 55

2, 5, 10

31.12.1982

Okurka Juraj

40 x 20

15.7.1981
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David Roman

25.3.1983

9.7.1992

Ružička Ján

99

Srp Ján

21.12.1989

Letel Michal

88

H

H

H

12 50

11 00

2

FBC Apači

Peter Plesík

1.

1

G

20.9.2017

Karol Stopka

ŠH Elán

2.

M1
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3

3 4 37 99 1

Doktor Ján

ÁNO

ÁNO

26 4

1

2

2 11 55 88

3 10 47 5

1

2 1 36 51 64 1

1

1

1

0

1 7 05 26

0

0

1 2 55 10

0 1

02 64 2
925

909

2

3

2

58

2

1

7

28

3 11 57 45 ČK 612

3 11 57 45 5

3 4

Hablík Zdeno

Vlk Milan

Topol Milan

55 C

Loket Ján

Klamný Eduard

Dudka Miroslav

Kober Karel

Šťastný Milan

Merkový Jakub

Brázdič Ján

Silný Teodor

Buk Jaroslav

Velebný Adam

51

50

48

42

30

29

11

10

8

5

1

2 1

FBC Raketa

2

C

B

B

25.3.1983

30.7.1981

9.7.1992

5.5.1989

9.9.1990

25.3.1983

15.7.1981

21.12.1989

24.10.1991

27.1.1993

31.12.1982

3.12.1983

1.1.1980

3

4 2

3 11 00 48

4

2

T

Svetlý Dušan

Modrý MIchal

Krížek Jozef

Dlaň Milan

55 42 2

925

901

909

3

10

1

55

3 11 57 55 ČK 616

3 11 57 55 5

2 11 25 50 10 925

2 11 25 50 2

1 2

Hráč domáceho družstva FBC Apači č. 88 Letel Michal - zranenie pravého kolena. Hosťujúce družstvo FBC Raketa odovzdalo ZOS 10 min.
pred oﬁciálnym začiatkom zápasu z dôvodu neskorého príchodu na zápas. Hráč domáceho družstva FBC Apači č- 45 Roman david sa
previnil pokračujúcim nešportovým správaním voči súperovi (ČK1). Hráč hosťujúceho družstva č. 55 Hablík Zdeno napadol hokejkou
kapitána domácich (udrel ho do oblasti chrbta - ČK3). Počas zápasu sa z technických príčin opakovane vypínala časomiera.

S

O

P

V

X

2 0

FBC Apači

09.09.2018 21:14:45

dátum nar.

H/B

:

G

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

podpis zodpovedného
vedúceho družstva

vedúci

licencia

REALIZAČNÝ TÍM DRUŽSTVA

priezvisko a meno

22.

21.

Príručka rozhodcov a observerov
edícia 2019

funkcia

tréner

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

priezvisko a meno hráča družstva

dátum nar.

III. tr.

tresty

domáci:

hostia:

domáci:

hostia:

certifikácia
bránok

kontrola totožnosti

domáci:

šatňa

certifikácia
mantinelov

predloženie súpisky pred zápasom

pripravenosť
ihriska
(čiary, ...)

časomiera

hostia:

rozh./obs:

rozmery ihriska
(dĺžka x šírka)

h

tresty

predĺženie

III. tretina

II. tretina

:

výsledok

počet
divákov

I. tretina

:

:

domáci:

šatňa

certifikácia
mantinelov

domáci:

hostia:

predloženie súpisky pred zápasom

pripravenosť
ihriska
(čiary, ...)

časomiera

domáci:

kontrola totožnosti

hostia:

certifikácia
bránok

hostia:

rozh./obs:

rozmery ihriska
(dĺžka x šírka)

:

:
koniec
stretnutia

gól

tresty

góly

tresty

góly

tresty

góly

h

:
h

tresty

predĺženie

III. tretina

II. tretina

:

výsledok

počet
divákov

I. tretina

:

:

domáci:

šatňa

certifikácia
mantinelov

domáci:

hostia:

predloženie súpisky pred zápasom

pripravenosť
ihriska
(čiary, ...)

časomiera

domáci:

kontrola totožnosti

hostia:

certifikácia
bránok

hostia:

rozh./obs:

rozmery ihriska
(dĺžka x šírka)

:

:

III. tr.

koniec
stretnutia

gól

tresty

góly

tresty

góly

tresty

góly

h

:

h

počet
divákov

tresty

predĺženie

III. tretina

II. tretina

I. tretina

:

:

:

výsledok

podpis

domáci:

šatňa

certifikácia
mantinelov

domáci:

hostia:

predloženie súpisky pred zápasom

pripravenosť
ihriska
(čiary, ...)

časomiera

domáci:

kontrola totožnosti

hostia:

certifikácia
bránok

hostia:

rozh./obs:

rozmery ihriska
(dĺžka x šírka)

Záznamy rozhodcov (ČK, zranenia, usporiadateľské nedostatky, ...)

meno a priezvisko

II. tr.

zdravotná služba

I. tr.

nástup hráča
v zápase (tretiny)

observer
meno | podpis

rozhodca
meno | podpis

rozhodca
meno | podpis

začiatok
stretnutia

:

číslo
zápasu

dátum doručenia

II. tretina III. tretina predĺženie

región

I. tretina

SÚPER

číslo
kola

vypĺňa riadiaci
orgán súťaže

Záznamy rozhodcov (ČK, zranenia, usporiadateľské nedostatky, ...)

meno a priezvisko

III. tr.

zdravotná služba

II. tr.

nástup hráča
v zápase (tretiny)

observer
meno | podpis

rozhodca
meno | podpis

I. tr.

číslo
zápasu

II. tretina III. tretina predĺženie

rozhodca
meno | podpis

začiatok
stretnutia

:

I. tretina

SÚPER

číslo
kola
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Záznamy rozhodcov (ČK, zranenia, usporiadateľské nedostatky, ...)

gól

tresty

tresty

gól

góly

góly

predĺženie

tresty

tresty

góly

tresty

meno a priezvisko

III. tr.

zdravotná služba

II. tr.

:
koniec
stretnutia

góly

III. tretina

II. tretina

I. tr.

h

góly

tresty

góly

I. tretina

Záznamy rozhodcov (ČK, zranenia, usporiadateľské nedostatky, ...)

meno a priezvisko

II. tr.

zdravotná služba

I. tr.

nástup hráča
v zápase (tretiny)

číslo post

začiatok
stretnutia

nástup hráča
v zápase (tretiny)

počet
divákov

observer
meno | podpis

h

rozhodca
meno | podpis

:

:

observer
meno | podpis

zapisovateľ
meno | podpis

časomerač
meno | podpis

koniec
stretnutia

číslo
zápasu

II. tretina III. tretina predĺženie

rozhodca
meno | podpis

h

:

I. tretina

rozhodca
meno | podpis

:

:

výsledok

začiatok
stretnutia

:

rozhodca
meno | podpis

:

SÚPER

číslo
kola

hlavný organizátor (usporiadateľ)
meno | podpis

:

II. tretina III. tretina predĺženie

číslo
zápasu

organizátor
klub

:

I. tretina

kapitán družstva
meno | podpis
hala

číslo
kola

SÚPER

dátum
turnaja / zápasu

ZÁPIS O STRETNUTÍ POŠLITE NAJBLIŽŠÍ PRACOVNÝ DEŇ po stretnutí na adresu podľa pokynov v predpise súťaže.
VÝSLEDOK STRETNUTIA ZADAJTE BEZODKLADNE PO STRETNUTÍ do systému SZFB (ISF) v zmysle predpisov SZFB.

DRUŽSTVO

kód
súťaže

ZJEDNODUŠENÝ ZÁPIS
O STRETNUTIACH SZFB
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predpísať mená na základe predložených licencií;
predpísať meno na základe predloženej licencie;

vyplní záhlavie Zjednodušeného zápisu o stretnutiach, predpíše družstvo, súperov a rozhodcov, všetko čitateľne paličkovým písmom;
kód súťaže napr.: BAMP; číslo zápasu podľa Rozpisu zápasov napr.: 12; číslo kola podľa Rozpisu zápasov napr.: 2. kolo;
napr.: sobota 24. 9. 2016; hala napr.: ŠH Elán, Bratislava;
mená zodpovedných osôb napr.: František Novák;
organizujúci klub napr.: ŠK Lido Bratislava;
predpísané družstvá podľa Rozpisu zápasov;
meno hlavného usporiadateľa napr.: František Novák;

po náhodnej kontrole totožnosti hráčov (čísla zapíše do príslušného kolónky) a po kontrole totožnosti vedúceho družstva a trénera;
pred stretnutím preškrtnutím prázdnych riadkov v zostave znemožní dopísanie ďalších hráčov, či členov realizačného tímu; ďalej vyplní kolónku
certifikácie mantinelov a bránok, rozmery ihriska, prítomnosť zdravotnej služby a iné uvedené, kam uvedie údaje zistené priamo na ihrisku.

» kapitán družstva:
» observer (delegát):
» hlavný organizátor
(usporiadateľ):

» hlavný organizátor
(usporiadateľ):
» rozhodcovia:

• koniec stretnutia:
• podpis:

• konečný výsledok:

» zapisovateľ:

odošle originál Zjednodušeného zápisu o stretnutiach najbližší pracovný deň po odohraní zápasu riadiacemu orgánu súťaže na určenú adresu
príslušného sekretariátu

podpíše Zjednodušený zápis o stretnutiach;

podpíše Zjednodušený zápis o stretnutiach; pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov, podpíše Zjednodušený zápis o stretnutiach vedúci družstva;

skontrolujú konečný výsledok podľa počtu strelených gólov, preškrtnutím znemožnia dopísanie ďalších údajov, zapíšu všetky zistené dôležité
skutočnosti (nedostatky v usporiadateľskej činnosti, zranenie, vylúčenie do konca stretnutia a pod.), doplnia sa prípadné námietky kapitánov
družstiev; nechajú Zjednodušený zápis o stretnutiach podpísať kapitánom družstva, observerom (delegátom) a nakoniec sa sami podpíšu. Kópiu
odovzdajú kapitánovi. V prípade udelenia vylúčenia do konca stretnutia 3, si originál Zjednodušeného zápisu o stretnutiach nechávajú a posielajú na
adresu DK SZFB spolu s podrobnou správou o priestupku;

podpíše Zjednodušený zápis o stretnutiach; bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadá výsledok do systému SZFB (ISF) v zmysle predpisu
súťaže;

zapisovateľ a časomerač podpíšu Zjednodušený zápis o stretnutiach;

vyplní záhlavie Zjednodušeného zápisu o stretnutiach, všetko čitateľne paličkovým písmom;
súčet výsledkov jednotlivých tretín a predĺženia; pokiaľ stretnutie rozhodli samostatné nájazdy po predĺžení, konečný výsledok je doplnený
označeným sn; konečný výsledok stretnutia rozhodnutého v predĺžení je doplnený označením pp;
napr.: 19:17 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;

číslo
zápasu

rozhodca

rozhodca

rozhodca

rozhodca

rozhodca

rozhodca

rozhodca

rozhodca

doplní výsledok danej tretiny (nie celkové skóre po danej tretine);
počet stanoví organizátor v 5. minúte 2. tretiny; povinnosť uvádzať počet divákov stanovuje predpis súťaže;

číslo
zápasu

číslo
zápasu

číslo
zápasu

vyplní výšku trestu v kolonke pre danú tretinu;
znamená dvojminutový trest;
znamená päťminutový trest;
znamená osobný desaťminutový trest, môže byť uložený len v spojitosti s dvoj- alebo päťminutovým trestom, ktorý je uložený v rovnakom čase, ale
zapísaný je na ďalšom alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;
znamená vylúčenie do konca stretnutia (druh určuje kód priestupku), s vylúčením do konca stretnutia je vždy uložený päťminutový trest, ktorý je
uložený v rovnakom čase ale zapísaný je na ďalšom, alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;

vyplní pri strelení gólu v kolonke pre danú tretinu;

vyplní záhlavie Zjednodušeného zápisu o stretnutiach, všetko čitateľne paličkovým písmom;
napr.: 15:37 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;
vyplní vždy, keď hráč nastúpi prvýkrát v danej tretine (platí v súťažiach, kde je povinnosť nastúpiť v zápase všetkým hráčom uvedeným v zápise);

 Po ukončení stretnutia:

• I., II., III. tretina:
• počet divákov:

ČK

2
5
10

X

• PRI STRELENÍ GÓLU:
• gól:

• PRI VYLÚČENÍ:
• trest: označenie trestu:

X

• začiatok stretnutia:
• nástup hráča v zápase:

» zapisovateľ:

 V priebehu stretnutia:

» rozhodcovia:

09.09.2018 21:15:27

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

kapitán (súper)

kapitán (družstvo)

kapitán (súper)

kapitán (družstvo)

kapitán (súper)

kapitán (družstvo)

kapitán (súper)

kapitán (družstvo)

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

• v tomto priestore rozhodcovia popisujú závažnejšie previnenia (ďalej rieši Disciplinárna komisia SZFB), prípadne uvádzajú skutočnosti, ktoré sa nezmestili do záznamu na prednej
strane Zjednodušeného zápisu o stretnutí;
• nevyplnenú časť Záznamu rozhodcov preškrtnú;
• rozhodcovia a kapitáni, či vedúci družstva (pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov) sa podpíšu do príslušných riadkov v spodnej časti Záznamu rozhodcov;
• svojim podpisom kapitáni potvrdzujú, že boli oboznámení so Záznamom rozhodcov, a že berú na vedomie všetky skutočnosti uvedené v Zjednodušenom zápise o stretnutí.

 Záznamy rozhodcov:

Pokyny pre vyplňovanie Zjednodušeného zápisu o stretnutiach SZFB

vyplní do stanoveného času pred stretnutím zoznam hráčov; najskôr uvedie brankára a potom hráčov v poli v poradí podľa čísiel;
• číslo, post, priezvisko, meno kapitána označí písmenom ,,C“ a brankára písmenom ,,G“ (jedna kolónka pre brankára je už predpísaná, ďalší brankári budú uvedení
a dátum narodenia:
na nasledujúcich riadkoch), hráči v poli budú uvedení v poradí podľa čísel; ďalej uvedie dátum narodenia u každého hráča;
• v poslednej kolónke:
označí hráčov, ktorí hosťujú (písmeno H), ďalej hráčov, ktorí sú na súpiske iného družstva toho istého klubu (napr.: B), ďalej hráčov mladšej vekovej
kategórie (v chlapčenských kategóriách: písmeno J - junior, Do - dorastenec, SZ - starší žiak, MZ - mladší žiak, SP - staršia prípravka, MP - mladšia
prípravka; v dievčenských kategóriách: Jy - juniorka, Dy - dorastenka, SZy - staršia žiačka, MZy - mladšia žiačka, SP - staršia prípravka, MP mladšia prípravka);
• realizačný tím:
uvedie funkciu, priezvisko, meno a dátum narodenia člena realizačného tímu; prípadne licenciu (trénera);
• podpis vedúceho družstva: potvrdzuje zodpovednosť za správnosť všetkých vyššie uvedených údajov a fakt, že vedúci družstva už nemôže zápis hráčov doplňovať;

» vedúci družstva:

• súťaž, zápas, kolo:
• dátum, hala:
• zapisovateľ, časomerač:
• organizátor:
• DRUŽSTVO, SÚPER:
• hlavný organizátor
(usporiadateľ):
• rozhodcovia:
• observer (delegát):

» zapisovateľ:

 Pred stretnutím:

Zjednoduseny zapis o stretnuti (predna strana).indd 1
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ZOZNAM ŠPORTOVÝCH HÁL
Názov športovej haly

Mesto

Rozmery ihriska

ŠH FTVŠ UK - profesora Rovného

Bratislava

40 x 20 m

ŠH ZŠ kpt. J. Nálepku

Stupava

40 x 20 m

ŠH ZŠ Ľ. Štúra

Modra

40 x 20 m

ŠH ŠDaJĽŠ

Bratislava

36 x 20 m

ŠH Malina

Malacky

40 x 20 m

ŠH Elán

Bratislava

40 x 20 m

ŠH Mladosť

Bratislava

40 x 20 m

Kryté viacúčelové ihrisko ZŠ Hargašova

Bratislava

20 x 10 m

ŠH SOŠA

Bratislava

38 x 16 m

ZŠ Cádrova

Bratislava

30 x 15 m

ŠH Dom Športu

Bratislava

40 x 20 m

SPORT PARK STUPAVA

Stupava

40 x 20 m

ŠH ZŠ Pri Kríži

Bratislava

18 x 10 m

ŠH SOŠ Elektrotechnická

Bratislava

32 x 15 m

Mestská športová hala

Nitra

40 x 20 m

sTC Aréna Púchov

Púchov

40 x 20 m

Hala Pílska Topoľčany

Topoľčany

39 x 18 m

MŠH Trnava

Trnava

40 x 20 m

MŠH Trenčín - veľká hala

Trenčín

40 x 20 m

MŠH Partizánske

Partizánske

40 x 20 m

MŠH Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

40 x 20 m

Športové centrum M-Šport

Trenčín

40 x 20 m

ŠH Gymnázium Pierra De Coubertina

Piešťany

36 x 18 m

ŠH Obchodná akadémia Sereď

Sereď

38 x 19 m

Mestská športová hala Nemšová

Nemšová

38 x 18 m

Športová hala na zabraní - SPORTA

Hlohovec

40 x 20 m

Športová hala Prievidza

Prievidza

40 x 20 m

Športová hala Levice

Levice

36 x 18 m

T-18

Levice

34 x 16 m

Telocvičňa so sociálnym zaradením

Skalica

38 x 18 m

Športová hala Gymex

Hlohovec

34 x 16 m

Mestská športová hala Púchov

Púchov

36 x 18 m

ŠH Diplomat Aréna

Piešťany

40 x 20 m

MŠH Trenčín - malá hala

Trenčín

34 x 16 m

ŠH Rosinská

Žilina

38 x 20 m

Nafukovacia ŠHZŠ S. Cambela

Slovenská Ľupča

38 x 18 m

MŠH Tvrdošín

Tvrdošín

36 x 18 m

MŠH Detva

Detva

40 x 20 m

MŠH Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

38 x 18 m

Telocvičňa ZŠ Turany

Turany

38 x 20 m

Športová hala Vendelína Javorku

Žilina

40 x 20 m

Športová hala Koniareň

Ružomberok

36 x 18 m
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Názov športovej haly
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Rozmery ihriska

ŠH Gymnázia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín

Dolný Kubín

36 x 18 m

Športová hala Badín

Badín

40 x 20 m

Športcentrum EKOMA

Zvolen

33 x 17 m

Telocvičňa Osemnástka

Rimavská Sobota

37 x 16 m

Športová hala Rabča

Rabča

36 x 18 m

Športová hala Mútne

Mútne

40 x 20 m

Telocvičňa ZŠ s MŠ Nižná

Nižná

26 x 14 m

ŠH Bôrik

Žilina

40 x 20 m

Skalka Relax Centrum

Kremnica

40 x 20 m

ZŠ a MŠ A. Bernoláka

Martin

22 x 12m

Dukla na Štiavničkách

Banská Bystrica

40 x 20 m

Športové centrum Diaková

Diaková

38 x 19 m

MŠH Čadca

Čadca

40 x 20 m

Angels Aréna

Košice

38 x 18 m

ŠH SOŠ Ostrovského

Košice

38 x 20 m

Multihala

Košice

40 x 20 m

ŠH ZŠ Sibírska

Prešov

38 x 20 m

MŠH Gym. A. Prídavka

Sabinov

40 x 20 m

ŠH Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

40 x 20 m

MŠH Michalovce

Michalovce

40 x 20 m

MŠH ZŠ Lipany

Lipany

36 x 17 m

Spojená škola Prešov

Prešov

40 x 20 m

Medická - Telocvičňa T5

Košice

32 x 16 m

Športová hala Levoča

Levoča

40 x 20 m

ŠH PU Prešov

Prešov

40 x 20 m

Tatran Handball Arena

Prešov

40 x 20 m

Telocvičňa ZŠ Komenského

Trebišov

36 x 16 m

ŠH Sportcentrum ŽELVA

Dubňany (Česko)

38 x 20 m

ŠH TEZA Hodonín

Hodonín (Česko)

40 x 20 m

Športová hala Lužice

Lužice (Česko)

36 x 18 m

ŠH Lekárskej fakulty

Bratislava

40 x 20 m

ŠH Základná škola Černyševského

Bratislava

22 x 12 m

ŠH SOŠ technická

Bratislava

29 x 14 m

Športová hala ZŠ P. Horova

Bratislava

32 x 16 m

ŠH Mladosť - Staré grunty, Mlynská dolina

Bratislava

34 x 14 m

Telocvičňa ZŠ Komenského

Bernolákovo

36 x 18 m

ŠH pri ZŠ Svätý Jur

Svätý Jur

38 x 18 m

Telocvičňa DK Lúky

Bratislava

20 x 10 m

Telocvičňa ZŠ Riazanskej

Bratislava

20 x 10 m

Viacúčelová športová hala Záhorská Bystrica

Záhorská Bystrica

40 x 20 m

Športová hala Olympia

Nitra

40 x 20 m

Športová hala SPU

Nitra

36 x 18 m

SOŠ obchodu a služieb

Trenčín

40 x 20 m
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Mestská telocvičňa Hlohovec

Hlohovec

20 x 12 m

ZŠ s MŠ Omšenie

Omšenie

22 x 12 m

ŠH ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice

20 x 10 m

Telocvičňa Mestský úrad Tr. Teplice

Trenčianske Teplice

20 x 10 m

Telocvičňa ZŠaMŠ Bojničky

Bojničky

36 x 18 m

Športová hala Galanta

Galanta

38 x 19 m

ZŠ Janka Matušku

Dolný Kubín

32 x 20 m

Telocvičňa ZŠ Farská Lúka

Fiľakovo

32 x 16 m

Športová hala T - 18

Ružomberok

28 x 14 m

Školská telocvičňa pri ZŠ Likavka

Likavka

22 x 12 m

ŠH T18

Žilina

30 x 16 m

Telocvičňa ZŠ Lichardova

Žilina

20 x 10 m

ŠH Magurská

Banská Bystrica - Sásová

39 x 16,5 m

Mestská hala Brezno

Brezno - Mazorníkovo

36 x 18 m

Mestská telocvičňa Kremnica

Kremnica

30 x 14 m

MŠH Humenné

Humenné

40 x 20 m

SOŠ Košice Šaca

Košice

40 x 20 m

Športová hala Katkin park

Košice

34 x 16 m

Kultúrno-spoločenské centrum

Košice

32 x 16 m

ŠH Focus+

Kežmarok

40 x 20 m

Športová Aréna SOŠ Železničná

Košice

32 x 16 m

ŠH Tehelná Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

36 x 20 m

Tréningové centrum Kalimero

Košice

16 x 8 m

Základná škola, Nad Medzou

Spišská Nová Ves

22 x 12 m

Športová hala pri Hotelovej Akadémii

Spišská Nová Ves

32 x 16 m
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