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  Stranka 2 

 
• 5 minútový trest je v pravidlách zrušený, nahradí ho nový trest na 2 + 2 minúty. 

Bude sa nazývať „väčší trest“: 

 

1) Priestupky vedúce k 5 minútovému vylúčeniu na trestnú lavicu, budú po novom 

ohodnotené väčším trestom  (2 + 2 minúty); 

 

2) V presilovej hre 2 + 2 minúty bude možné vstreliť najviac 2 góly.  Ak počas plynutia 

prvej časti väčšieho trestu padne gól, zvyšný čas prvej časti trestu sa zruší, a začne sa 

merať druhá časť väčšieho trestu; 

 

3) Rozhodca udelí väčší trest i v prípade, ak počas odloženého väčšieho trestu družstvo, 

ktoré sa neprevinilo vstrelí gól; 

 

4) Pokiaľ rozhodca nariadi trestné strieľanie za zákrok, ktorý vedie k väčšiemu trestu, 

prípadné premenenie trestného strieľania nemá vplyv na udelený trest. 

 

• Odložené vylúčenie po novom končí v momente, keď hráč družstva, ktoré sa 

previnilo aktívne zahrá loptičku: 

 

1) Hráč už nemusí získať loptičku pod svoju kontrolu, stačí keď úmyselne loptičku odstrelí 

alebo ju úmyselne tečuje. Toto bude viesť k ukončeniu odloženého vylúčenia 

a udeleniu trest.  

 

2) K ukončeniu odloženého vylúčenia nebude viesť neúmyselne tečovanie loptičky 

družstvom, ktoré sa previnilo (odrazená strela, neúmyselný dotyk hokejky a pod.). 

 

3) V prípade, ak hráč loptičku aktívne zahrá a loptička sa odrazí do jeho brány, gól 

nebude uznaný. Toto platí aj pre situáciu, ak takýto gól po aktívnom kontakte 

brániaceho hráča vstrelí útočiaci hráč. Jedná sa o situácie, kedy rozhodca nestihne 

včas prerušiť hru. 
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• Pokiaľ družstvo, ktoré sa previnilo získa loptičku, následkom čoho bude 

ukončené odložené vylúčenie, nasledovať bude voľný úder 

z najbližšieho miesta na vhadzovanie: 

 

1) Jedná sa hlavne o situácie, ktoré doteraz viedli k vhadzovaniu. Táto zmena zvyšuje 

plynulosť hry a rovnako atraktivitu presilovej hry, nakoľko vo viacerých prípadoch 

bude presilová hra začínať s loptičkou pod kontrolou tímu, ktorý sa neprevinil. 

 

• Veľké zmeny pravidiel sa udiali vo vylúčeniach do konca stretnutia (ČK): 

 

1) Po novom už nepoznáme tri, ale len dva druhy vylúčenia do konca stretnutia, a to:  

technický trest a trest do konca zápasu; 

 

2) Technický trest nemá žiadne ďalšie následky pre potrestaného hráča alebo člena 

realizačného tímu, ide o tieto priestupky :  neuvedenie hráča alebo člena 

realizačného tímu v ZoS, používanie neschválenej výstroje , príliš veľké zahnutie čepele, 

používanie florbalky zloženej z palice a čepele dvoch rozdielnych značiek; 

 

3) Trest do konca zápasu vedie k neúčasti potrestaného hráča alebo člena 

realizačného tímu na zvyšku zápasu, nasledujúceho zápasu rovnakej súťaže, 

a rovnako k prípadnému ďalšiemu potrestaniu podľa postupov stanovených 

riadiacim orgánom. Do tejto časti trestov boli presunuté ostatné priestupky, ktoré 

predtým viedli k vylúčeniu do konca stretnutia 1,2 a 3; 

 

4) Technický trest a vylúčenie do konca zápasu môžu byť udelené len v spojitosti 

s väčším trestom  (2 + 2 min) - aj tu je zrušený 5 minútový trest; 

 

5) Medzi tresty do konca zápasu bol doplnený aj nový druh priestupku: Ak opustí hráč 

alebo člen realizačného tímu priestor na striedanie resp. trestnú́ lavicu v súvislosti so 

zapojením sa do potýčky. Zapojením sa rozumie situácia, kedy sa hráč alebo člen 

realizačného tímu fyzicky alebo slovne zapojí do potýčky so súperom, alebo počas 

potýčky pristúpi k rozhodcovi. 
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• Pokiaľ hráč zlomí florbalku, musí ju odpratať z hracej plochy najneskôr 

v najbližšom prerušení hry 

 

1) Doposiaľ mal hráč povinnosť zobrať a následne odniesť zlomené časti florbalky ihneď 

na striedačku. Hráč nemohol ísť striedať až do momentu, kým zlomené časti florbalky 

neodstránil z hracej plochy. 

 

2) Po novom môže hráč zobrať zlomené časti svojej florbalky v nasledujúcom prerušení 

hry, pokiaľ tak už niektorý z účastníkov hry neurobil. Pokiaľ to ani na výzvu rozhodcu 

neurobí , dostane menší trest (2 min); 

 

3) Ide hlavne o situácie, kedy sa zlomená časť florbalky odrazí do väčšej vzdialenosti. 

Hráč môže odísť striedať - hra bude plynule pokračovať. Pri najbližšom prerušení 

rozhodca zastaví hru trojitým signálom píšťalky, a nechá tak odstrániť zlomenú časť 

florbalky z hracej plochy. Pravidlá dovoľujú, aby zlomenú časť florbalky odstránil 

ktokoľvek z účastníkov zápasu. Konečná zodpovednosť je však na hráčovi, ktorému 

zlomená florbalka patrí; 

 

4) V prípade, ak zlomená florbalka spôsobí nebezpečnú situáciu, alebo priamo ovplyvní 

hru, rozhodca ihneď hru preruší a následne, po odstránení zlomenej florbalky nariadi 

vhadzovanie. 

 

• Úmyselné zlomenie florbalky či poškodenie iného vybavenia môže viesť k osobnému trestu 

(2+10 min) 

 

1) Doposiaľ bolo striktne stanovené, že v prípade úmyselného zlomenia florbalky či 

poškodenia iného vybavenia rozhodca udelí trest vylúčenie do konca stretnutia 1; 

 

2) Možnosť udeliť trest do konca zápasu za tento priestupok v pravidlách zostáva aj 

naďalej, hráč ho však musí spáchať násilným alebo bezohľadným spôsobom (ide 

napríklad o situáciu, kedy hráč takýmto úmyselným správaním ohrozí účastníkov 

zápasu). Úmyselné zlomenie alebo poškodenie súperovej hokejky alebo časti výstroje 

bude vždy potrestané trestom do konca zápasu. 
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• Zrušené pravidlo o zákaze viacnásobného kopnutia nohou do loptičky 

 

1) Hráč už nie je obmedzený tým, koľkokrát po sebe môže kopnúť do loptičky. Táto 

zmena prinesie okrem iného i možnosť brankárovi po opustení veľkého bránkoviska 

dotknúť sa loptičky nohou viackrát za sebou. 

 

• Upresnené, kedy má byť družstvo po prestávke pripravené k hre, aby nedostalo trest za 

zdržiavanie hry 

 

1) Družstvo musí mať po skončení prestávky aspoň 4 hráčov (3 + 1 alebo 4 + 0) 

pripravených na vhadzovanie, a súčasne, všetci vylúčení hráči musia sedieť na 

trestnej lavici. 

 

• Pri zahájení trestného strieľania musí byť brankár v malom bránkovisku 

 

1) Pred zmenami pravidiel mal brankár povinnosť byť pri zahájení trestného strieľania na 

bránkovej čiare. Teraz môže začať trestné strieľanie v ľubovoľnej pozícií v malom 

bránkovisku. 

 

• Pravidlo o postavení hráča v malom bránkovisku bolo upresnené 

 

1) Pravidlo bolo doplnené o situáciu, kedy hráč stojí na mieste kde má stáť bránka 

(pokiaľ bránka nie je na svojom mieste).  V prípade postavenia na tomto mieste 

rozhodca odpíska voľný úder za postavenie hráča v malom bránkovisku. 

 

Príklad: Hráči v súboji neúmyselne posunú bránku zo svojho miesta. Následne hráč, 

ktorý stojí vo veľkom bránkovisku preskočí malé bránkovisko a takto si skráti cestu 

smerom za bránku. 

 

• Sekanie florbalkou bolo pravidlami upravené tak, aby aj zásah do tela súpera bol 

považovaný ako nedovolený 

 

1) Jedná sa predovšetkým o kontakt hráča a brankára; 

 

2) V praxi nejde o zmenu, pretože pravidlo bolo už takto aplikované. Ide len o textovú, 

a teda formálnu úpravu pravidla. 
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• Bolo upresnené pravidlo o hre na zemi 

 

1) Hra na zemi je považovaná za priestupok len vtedy, keď sa jej hráč dopustí v snahe 

získať tak výhodu; 

 

Príklad: Hráč má kontrolu nad loptičkou, pošmykne sa, a dotkne sa rukou zeme, zatiaľ 

čo ďalej pokračuje s vedením loptičky. Táto situácia nevedie k 2 minútovému 

vylúčeniu, nakoľko snaha hráča nebola získať výhodu.  

 

• Bolo upresnené pravidlo o systematickej pasívnej hre družstva 

 

1) Doteraz bolo za systematickú pasívnu hru považované, pokiaľ družstvo opakovane 

hralo za svojou bránkou v snahe takto zdržiavať hru; 

 

2) Podľa nových pravidiel je toto pravidlo upravené nasledovne : Za systematickú 

pasívnu hru je považované, ak družstvo opakovane hrá za svojou pomyselnou 

bránkovou čiarou v snahe zdržiavať hru. 

 

• Bolo upresnené , kedy je gól považovaný za vlastný 

 

1) Gól je považovaný za vlastný, len v prípade, ak brániaci hráč aktívnym a úmyselným 

pohybom tela alebo florbalky usmerní do bránky loptičku, ktorá zjavne smeruje od 

bránkovej čiary; 

 

Príklad 1:   Útočiaci hráč vedie loptičku, následne prihráva pred bránku na strelu 

z prvej (loptička nesmeruje na bránku). Brániaci hráč pri snahe takúto loptu 

odstreliť/tečovať, usmerní loptičku do vlastnej bránky. Gól bude zapísaný do ZoS ako 

vlastný; 

 

Príklad 2:  Útočiaci hráči vedie loptičku, následne si loptičku zakryje a vystrelí na bránku 

(loptička smeruje na bránku). Loptička skončí v bránke, ale ešte predtým ju brániaci 

hráč tečuje svojou florbalkou úmyselne po snahe zabrániť gólu. Gól bude zapísaný do 

ZoS ako gól útočiaceho hráča. 
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• Bola zrušená možnosť žien hrať v sukniach či šatách. Taktiež bola zrušená povinnosť hráčov 

mať vytiahnuté štulpne až na úroveň kolien 

 

• V nových pravidlách pribudol „slovník pojmov“ 

 

1) Cieľom slovníka pojmov nie je zmena v posudzovaní jednotlivých priestupkov, ale má 

slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní o výške trestu, ako aj o iných aspektoch hry. Ide 

o pojmy „neopatrný, bezohľadný, násilný a brutálny“. Tieto pojmy by mali lepšie 

definovať priestupky na : voľný úder → menší trest → väčší trest → trest do konca 

zápasu; 

 

2) Cieľom slovníka pojmov je lepšia definícia pravidiel pre pochopenie a vnímanie 

florbalu. 

 

 

 

 


