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ČLÁNOK 1  

Základné ustanovenia 

1.1.   

Súťažný poriadok SZFB (ďalej „SP“) stanoví podmienky organizácie florbalových súťaží 

konaných v rámci Slovenského zväzu florbalu (ďalej „SZFB“) a vzťahuje sa na všetkých jeho 

účastníkov (hráčov, družstvá, kluby, ich funkcionárov, rozhodcov, observerov a ďalších 

činovníkov SZFB vykonávajúcich pri súťažiach príslušné funkcie) a na riadiace orgány týchto 

súťaží. Členské kluby zodpovedajú za porušenie týchto poriadkov a predpisov svojimi členmi, 

hráčmi, činovníkmi a ďalšími osobami, ktoré poverili vykonávaním funkcií v súťažiach. Výklad 

tohto SP vykonáva Prezídium SZFB. Zmeny a doplnky vykonáva a prijíma výhradne Prezídium 

SZFB. 

1.2. 

Zmeny a doplnky tohto SP môžu byť schválené iba pred začiatkom nového súťažného 

obdobia, ktoré je vymedzené obdobím od 1. septembra do 30. júna a musia byť klubom 
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oznámené minimálne 14 dní pred začiatkom súťaže. Pre sezónu 2020/2021 zmeny a doplnky 

tohto SP môžu byť schválené a klubom oznámené do 6. 9. 2020. 

1.3. 

V rámci SZFB sa konajú zápasy súťažné a priateľské. Zo všetkých zápasov konaných v rámci 

SZFB musí byť vyhotovený zápis o stretnutí (ďalej len „ZOS“) podpísaný rozhodcami zápasu. 

Za súťažné sa považujú zápasy majstrovské (ligové) a pohárové. Za priateľské sa považujú 

zápasy, ktoré spĺňajú stanovené podmienky, ktoré pre takto organizované zápasy vydáva 

SZFB. Usporiadanie všetkých súťaží musí byť schválené príslušným riadiacim orgánom. 

Riadiaci orgán môže v odôvodnenom prípade vydať zákaz organizovania florbalových 

zápasov a súťaží. Pri organizovaní zápasov a súťaží sú účastníci i riadiace orgány povinné dbať 

na obecné právne predpisy, hlavne k zaisteniu poriadku a bezpečnosti pri zápasoch. 

 

ČLÁNOK 2  

Ligové súťaže dospelých 

2.1. 

Ligové súťaže sa riadia týmto SP a Rozpisom súťaží SZFB, ktorý pre  súťaže schvaľuje a vydáva 

riadiaci orgán súťaže. Rozpis súťaží SZFB musí rešpektovať tento SP a byť s ním v súlade. 

Riadiace orgány súťaží stanovia podmienky pre účasť družstiev v ligových súťažiach. 

2.2. 

Rozpis súťaží SZFB je tvorený Termínovou listinou súťaží SZFB a ďalej dokumentmi k 

jednotlivým súťažiam (rozpis súťaže), smernicami platnými pre daný súťažný ročník a podľa 

rozhodnutia riadiaceho orgánu aj zoznamom schválených hál. 

2.3. 

Rozpis súťaže je tvorený predpisom súťaže, rozpisom zápasov, adresárom družstiev a 

povinnosťami organizátora. Rozpisy súťaží nižších úrovní musia byť prispôsobené rozpisom 

vyšších súťaží čo sa týka systému postupu, zostupu (počet postupujúcich a počet 

vypadávajúcich tímov) súťaží. 

2.4. 

Zmeny v Rozpise súťaží SZFB, ktoré sa týkajú systému a organizácie súťaží, zásad pre 

postupy, zostupy a ďalšie zmeny, ktoré môžu mať podstatný vplyv na priebeh súťaží a štatút 

ich účastníkov, nie je možné v priebehu súťažného obdobia vykonať a meniť. 

2.5. 

Zmeny v Termínovej listine súťaží SZFB a Rozpisu súťaží SZFB môžu v priebehu súťažného 

ročníka vykonávať len riadiace orgány súťaží a to len v záujme regulárneho priebehu súťaže. 

Termínová listina súťaží SZFB a Rozpis súťaží SZFB sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaží 

a pre riadiace orgány súťaží. 

2.6. 

Porušenie, alebo nedodržanie tohto SP, Rozpisu súťaží SZFB a Termínovej listiny súťaží SZFB, 

môže byť podľa miery porušenia, alebo ich nedodržania postihované poriadkovými 

pokutami, disciplinárnymi trestami, prípadne hernými dôsledkami. 

 

ČLÁNOK 3 

Organizácia súťaží 

3.1.  Rozdelenie úrovní súťaží 

Najvyššie celoštátne súťaže: extraliga mužov, extraliga žien, extraliga juniorov, extraliga 

junioriek, pohárové súťaže mužov, pohárové súťaže žien 

Vyššie celoštátne súťaže: 1. liga mužov, 1. liga žien, 1. liga juniorov, 1. liga junioriek, 1. liga 

dorastencov, 1. liga dorasteniek 
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Ostatné celoštátne súťaže: pohárové súťaže mládežníckych kategórii, majstrovstvá 

Slovenska mládežníckych kategórii,  súťaže veteránov a veteránok, 1. liga starších žiakov, 1. 

liga starších žiačok 

Najvyššie regionálne súťaže: súťaže mužov a žien. 

Ostatné regionálne súťaže: všetky ďalšie súťaže. 

3.2.  Riadenie súťaží 

a) Celoštátne súťaže riadi Ligová komisia SZFB a Prezídium SZFB. 

b) Regionálne súťaže riadia regionálne rady, nesmú sa však pri svojich rozhodnutiach 

odchyľovať od tohto SP, Pokynu pre riadenie regionálnych súťaží a ďalších platných 

smerníc, nariadení, pokiaľ nie je vyslovene stanovené inak. 

3.3.  Zaradenie družstiev do súťaží 

a) Riadiaci orgán súťaže zaradí družstvá do príslušných súťaží podľa výsledkov 

dosiahnutých v minulom súťažnom ročníku, podľa ustanovení tohto súťažného 

poriadku a ustanovení príslušného predpisu súťaže o postupoch a zostupoch, a to na 

základe podanej prihlášky a splnení stanovených podmienok pre účasť v súťaži. 

b) Družstvo je možné zaradiť do nižšej úrovne súťaže na základe žiadosti klubu o 

preradenie do nižšej súťaže na základe disciplinárnych prehreškov, pre nedostatok 

finančných prostriedkov alebo za iných podmienok, ak tak rozhodne riadiaci orgán v 

zmysle tohto súťažného poriadku. 

c) Ak sa družstvo do súťaže neprihlási v stanovenom čase a pri splnení stanovených 

podmienok pre prihlásenie, nebude pre nasledujúci ročník do nej zaradené. 

d) Ak vystúpi družstvo v priebehu súťaže zo súťaže, alebo z nej bude pred posledným 

zápasom vylúčené na základe ods. 14.7. a 14.8. tohto SP, bude považované za 

družstvo zostupujúce a v nasledujúcom ročníku má právo štartovať v najbližšej nižšej 

úrovni súťaže. Riadiaci orgán je povinný takéto vystúpenie, či vylúčenie zo súťaže 

postihnúť mimoriadnou pokutou. Výšku mimoriadnej pokuty môže riadiaci orgán 

stanoviť, buď v príslušnom rozpise súťaží SZFB, alebo ju v priebehu súťaže určí tak, 

aby bola až niekoľkonásobne vyššia ako náklady klubu na účasť jeho družstva v súťaži. 

e) Ak družstvá, ktoré vystúpili, alebo boli vylúčené zo súťaže naplnia stanovený počet 

zostupujúcich družstiev, potom družstvo, ktoré skončí na zostupovom mieste, 

nezostupuje. 

f) Doplňovanie miest v súťaži, uvoľnených z akýchkoľvek dôvodov, sa uskutočňuje 

prednostne zvýšením počtu postupujúcich družstiev z nižšej úrovne súťaže. Za nižšiu 

úroveň súťaže je pre účely doplňovania miest v súťažiach považovaná kvalifikácia i 

prípadná baráž. 

g) V prípade, keď dôvodom dopĺňania voľného miesta v súťaži, je prihlásenie družstva 

do nižšej súťaže, než na ktorú má na základe ustanovení predpisov svojej súťaže 

nárok, bude súťaž doplnená družstvami z najbližších nižších súťaží, a to prednostne z 

tých do ktorých prihlásené družstvo územne patrí. Právo na doplnenie súťaže na 

základe tohto ustanovenia majú družstva, ktorých konečné umiestnenie vo svojej 

súťaži bolo do 3. miesta.  

h) V prípade, keď dôvodom dopĺňania voľného miesta v súťaži je neprihlásenie družstva 

do ligových súťaži  danej vekovej kategórie, bude súťaž doplnená najlepším 

družstvom z najbližšej nižšej súťaže.  

i) V prípade, ak po uplatnení ustanovenia ods. 3.3. písm. g) a h) tohto SP nebude 

príslušná súťaž naplnená v počte ako stanovuje jej predpis, môže riadiaci orgán 

súťaže ponúknuť voľné miesto najlepšie umiestnenému zostupujúcemu družstvu zo 

súťaže. 
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j) V prípade, že na uvoľnené miesto majú rovnaké právo dve a viac družstiev (napr. viac 

regionálnych líg) bude ponúknuté doplnenie voľného miesta v súťaži družstvu, ktoré 

dosiahlo vyšší podiel získaných bodov na jeden odohratý zápas; pomocnými 

kritériami sú ďalej gólový rozdiel, následne väčší počet vstrelených gólov zo všetkých 

zápasov, prípadne menší počet trestných minút a následne los. 

3.4.  Systémy súťaží 

a) Ligové súťaže sa zásadne hrajú systémom každý s každým dvojkolovo. S prihliadnutím 

k ekonomickým a geografickým podmienkam a k počtu účastníkov v určitej úrovne 

súťaže sa vo výnimočných prípadoch môže hrať aj iným systémom, ktorý stanoví 

riadiaci orgán súťaže a schváli ho Prezídium SZFB. 

b) Riadiaci orgán súťaže môže v Rozpise súťaží SZFB stanoviť, že sa súťaž bude hrať aj 

iným spôsobom (baráž, kvalifikácia, play-off a pod.). Tieto pravidlá musia obsahovať 

jednoznačné kritéria pre postupujúcich a zostupujúcich i pre určenie poradia všetkých 

družstiev. Detailné pravidlá pre takéto súťaže stanoví riadiaci orgán súťaže v 

časovom predstihu v Rozpise súťaží SZFB. V prípade, že sa stanovený systém súťaže 

odchyľuje od „Pokynov pre riadenie regionálnych súťaží“ ktoré vydáva Prezídium 

SZFB, musí ich schváliť Prezídium SZFB. 

c) Za baráž je považovaná prelínacia súťaž medzi družstvami z rôznych úrovní  súťaže. 

Baráž je organizovaná systémom vyššej súťaže.  

d) Za kvalifikáciu je považovaná nadstavbová súťaž medzi družstvami z rôznych  skupín 

jednej úrovne súťaže. 

e) Rozhodnutia týkajúce sa systému súťaží podliehajú právomoci Prezídia SZFB. 

3.5.  Postupujúci a zostupujúci 

Presný počet postupujúcich a zostupujúcich družstiev ako aj systém postupu a zostupu 

stanoví príslušný riadiaci orgán súťaže s ohľadom na rozpis vyššej súťaže a uvedie ho vo 

svojom rozpise súťaže. Víťazi jednotlivých divízii či skupín jednej úrovne súťaže postupujú 

buď priamo, alebo do baráže, alebo sa zúčastnia  kvalifikácie o postup do vyššej súťaže. 

Predpokladom pre postup do vyššej súťaže je okrem zodpovedajúceho umiestnenia v nižšej 

súťaži aj splnenie všetkých stanovených podmienok pre účasť družstva vo vyššej súťaži, 

pokiaľ tak stanoví Rozpis súťaží SZFB. 

3.6.  Určenie poradia družstiev 

a) Víťazom príslušnej súťaže, skupiny či základnej alebo nadstavbovej časti súťaže je 

družstvo, ktoré dosiahne najvyššieho počtu bodov po poslednej odohratej časti. 

Družstvo, ktoré má najnižší počet bodov sa umiestni posledné. Pokiaľ majú po 

odohranej súťaži, skupiny či základnej alebo nadstavbovej časti súťaže dve, alebo 

viacero družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o poradí vyšší počet bodov zo 

vzájomných zápasov. Ak je rovnaký, rozhoduje najprv gólový rozdiel, potom vyšší 

počet strelených gólov zo vzájomných zápasov. Pokiaľ tieto kritériá nedovoľujú 

stanoviť poradie, rozhoduje najprv gólový rozdiel, potom vyšší počet strelených 

gólov zo všetkých zápasov.  

b) Ak kritériá na základe vzájomných zápasov nedovoľujú určiť poradie a jedná sa o 

rozhodnutie o postupe alebo zostupe družstiev do inej úrovne súťaže, zohrajú 

družstvá vzájomný kvalifikačný zápas, podľa rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže. 

c) V priebehu súťaže sa poradie družstiev v prípade rovnosti bodov stanoví podľa 

gólového rozdielu, ak je rovnaký tak podľa vyššieho počtu strelených gólov. V 

prípade, že tieto kritéria nerozhodnú stanoví poradie riadiaci orgán súťaže losom.  

3.7.  Zápasy hrané do rozhodnutia 

a) Za zápasy hrané do rozhodnutia sú považované zápasy play-off, nariadené 

rozhodujúce zápasy, prípadne iné zápasy, o ktorých riadiaci orgán takto rozhodne  
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b) Ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, postupuje sa podľa ustanovení v článkoch 

203 a 204 platných pravidiel florbalu. Úpravy v dĺžke trvania predĺženia a počtu 

trestných strieľaní môže určiť riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže. 

3.8.  Zaradenie viac družstiev jedného klubu v jednej vekovej kategórii 

V prípade, že klub má v súťažiach zaradených viac ako jedno družstvo v jednej vekovej 

kategórii, upravuje sa ich postup, alebo zostup takto:  

a) ak zostupuje z vyššej súťaže družstvo A do nižšej súťaže, kde hrá družstvo B toho 

istého klubu, ktoré zo súťaže nezostupuje, ani nepostupuje, zaradí riadiaci orgán do 

tejto súťaže len jedno družstvo, a to A družstvo, družstvo B zaradí do súťaže o úroveň 

nižšie. V takomto prípade je družstvo B považované za jedného zo zostupujúcich. 

Zostupovať v takomto prípade bude o jedno družstvo menej; 

b) ak má družstvo B toho istého klubu postúpiť do vyššej súťaže, z ktorej zostupuje A 

družstvo, budú ponechané obe družstvá v aktuálnych súťažiach. Z tohto ustanovenia 

vyplýva, že A družstvo bude vždy zaradené do vyššej súťaže než družstvo B; 

c) ak má družstvo B toho istého klubu postúpiť do vyššej súťaže, z ktorej nezostupuje 

ani z nej nepostupuje A družstvo toho istého klubu, nepostupuje družstvo B do vyššej 

súťaže, ale postúpi ďalšie najlepšie umiestnené družstvo iného klubu, pokiaľ splní 

podmienky účastí vo vyššej súťaži; 

d) v najnižších súťažných úrovniach môže riadiaci orgán súťaže povoliť štart dvoch a 

viacerých družstiev jedného klubu v jednej súťaži;  

e) pri kluboch, ktorých družstvá štartujú v extralige mužov môžu družstvá B štartovať 

najvyššie v najvyššej regionálnej súťaži. Pri kluboch, ktorých družstvá štartujú v iných 

súťažiach než v extralige mužov, môžu družstvá B štartovať najvyššie v najbližších 

nižších úrovniach súťaže, pokiaľ riadiaci orgán nenariadi inak v rozpise súťaže. 

3.9.      Spustenie a ukončenie celoštátnych súťaží 

a) Termín spustenia celoštátnych súťaží je od 1. septembra kalendárneho roka. 

b) Termín ukončenia celoštátnych súťaží je najneskôr do 31. mája kalendárneho roka. 

 

ČLÁNOK 4  

Náležitosti klubov 

4.1. 

Za klub je považovaný klub, ktorý je členom SZFB. Klub môže mať v súťažiach prihlásených 

niekoľko družstiev v rovnakých či rôznych vekových kategóriách. Každý klub zastupujú tri 

oprávnené osoby, ktoré majú podpisové právo účinné pre všetky družstvá klubu. Jedna 

osoba môže byť držiteľom podpisového práva iba v jednom klube. Toto podpisové právo je 

možné meniť iba na základe súhlasu držiteľov doterajšieho podpisového práva, prípadne na 

základe rozhodnutia valného zhromaždenia klubu. Valné zhromaždenie klubu koná podľa 

platných stanov uložených v SZFB. Žiadosť o zmenu podpisových práv musí byť zaslaná 

doporučenou poštou Matrike SZFB. 

4.2. 

Pre účasť družstiev klubu v súťažiach SZFB musí klub spĺňať podmienky stanovené týmto 

súťažným poriadkom a príslušným Rozpisom súťaží SZFB a pokiaľ pre danú súťaž existuje 

reglement, tak i podmienky stanovené príslušným reglementom. Podmienky stanovené v 

Rozpise súťaží SZFB platia pre nasledujúci súťažný ročník. Pokiaľ klub nesplňuje či odmietne 

splniť podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom, Rozpisom súťaží SZFB alebo 

reglementom pre účasť svojho družstva, nemôže byť takéto družstvo do súťaže zaradené. 

4.3. 

Kluby, ktoré majú zaradené svoje družstvá do súťaží, sú povinné: 

a) mať hráčov, registrovaných podľa Registračného poriadku SZFB a s platnou licenciou; 
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b) riadiť sa nariadeniami tohto súťažného poriadku, príslušným Rozpisom súťaží SZFB, 

reglementom príslušnej súťaže ako aj ostatnými všeobecne platnými predpismi; 

c) uvoľňovať svojich hráčov pre účely štátnej reprezentácie a do regionálnych výberov 

mládeže; 

d) mať stanovenú kontaktnú osobu – vrátane e-mailovej adresy, zriadenej SZFB, ktorá 

je plne zodpovedná za doručiteľnosť všetkých dokázateľne odoslaných písomností zo 

strany orgánov SZFB aj ostatných klubov - sekretár klubu; 

e) v lehote stanovenej Predpisom pre prácu so súpiskou družstva vyplniť súpisky 

všetkých družstiev klubu; 

f) mať trénera s príslušnou platnou trénerskou licenciou SZFB, pokiaľ túto povinnosť 

stanoví Rozpis súťaží SZFB a predpis Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v 

jednotlivých súťažiach; 

g) mať vyškolených rozhodcov s platnou licenciou a v počte, ktorý stanoví Predpis 

povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov; 

h) plniť ustanovenia Predpisu povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva, 

hlavne riadne predložiť zoznam vyškolených vedúcich družstiev; 

i) v prípade neprítomnosti vyškoleného vedúceho družstva pri zápasoch, zaistiť 

prítomnosť osoby staršej ako 18 rokov; 

j) rozlíšiť štartujúce družstvá v jednotlivých kategóriách. 

Nesplnenie týchto povinností môže byť trestané poriadkovými pokutami. 

 

ČLÁNOK 5  

Náležitosti družstiev 

5.1.  Súpiska 

a) Súpiska je doklad potvrdený riadiacim orgánom súťaže, ktorý určuje príslušnosť hráča 

k určitému družstvu klubu, od ktorej sa odvodzuje právo štartu týchto hráčov aj za 

iné družstvá klubu. Hráč môže byť uvedený v príslušnom ročníku len na jednej súpiske 

klubu s výnimkou veteránov či veteránok. V prípade schváleného striedavého štartu 

hráča, môže byť hráč uvedený na súpiske družstva iného klubu. 

b) Súpiska sa vyhotovuje vždy pred súťažnou sezónou v termínoch stanovených 

riadiacim orgánom súťaže. Súpisku vyplní klub podľa pokynov uvedených v Predpise 

pre prácu so súpiskou družstva, ktorý zároveň stanovuje minimálny počet hráčov 

uvedených na súpiske s registráciou platnou v danom klube a licenciou platnou po 

dobu celého súťažného ročníka, ktorí sú oprávnení za dané družstvo nastúpiť.  

c) Klub je povinný predložiť súpisku riadiacemu orgánu súťaže v termíne stanovenom 

Predpisom pre prácu so súpiskou družstva ku kontrole a potvrdeniu. Nepredloženie 

súpisky v stanovenej lehote má za následok uloženie poriadkovej pokuty, a v prípade 

nepredloženia do začiatku súťaže aj herné dôsledky. 

d) Falšovanie súpisky a uvádzanie nepravdivých údajov bude podľa charakteru a 

závažnosti trestané pokutami, disciplinárnymi trestami a inými opatreniami. 

5.2.  Zaradenie nových hráčov na súpisku 

Klub, ktorý v priebehu súťaže registruje nového hráča, alebo hráča získava na základe 

prestupu, hosťovania či ukončenia hosťovania, striedavého štartu či ukončenia striedavého 

štartu musí takého hráča pred jeho prvým štartom v ligovom zápase zaradiť na súpisku 

svojho družstva. Nesplnenie tejto povinnosti bude trestané poriadkovými pokutami a hráč 

bude automaticky zaradený na súpisku A družstva svojej kategórie. V prípade štartu za iné 

družstvo svojej kategórie, bude hráč zaradený na súpisku tohto družstva. 

5.3.  Štart hráčov za rôzne družstvá svojho klubu 
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a) Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého 

súpiske sú uvedení.  

b) Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja hráči príslušnej 

vekovej kategórie z inej súpisky iných družstiev toho istého klubu. Tretí hráč 

príslušnej vekovej kategórie zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej 

vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára.  

c) Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň 

nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže. 

d) Z hráčov, ktorí za družstvo v zápase nastúpia, musí byť minimálne 50 % hráčov z 

aktuálnej súpisky daného družstva, prípadne z mladšej vekovej kategórie. 

e) Štart hráčov z nižšej vekovej kategórie vo vyššej je až na podmienky stanovené v 

tomto článku a v čl. 15 tohto SP neobmedzený. Tieto ustanovenia platia vo všetkých 

úrovniach súťaže. Neoprávnené nastúpenie hráča nižšej vekovej kategórie vo vyššej 

bude postihnuté poriadkovou pokutou, môže však byť postihnuté i disciplinárne. 

f) Ustanovenia podľa ods. 5.3. písm. a) b) a d) tohto SP neplatia pre mládežnícke 

kategórie v súťažiach, ktoré sa nehrajú na dlhodobú tabuľku. V týchto súťažiach môže 

za družstvo nastúpiť neobmedzený počet hráčov zo súpisiek iných družstiev toho 

istého klubu štartujúcich v rovnakej vekovej kategórii. 

5.4.  Štart hráčov o dve kategórie vyššie 

a) Riadiaci orgán súťaže povolí štart hráča vekom o kategóriu nižšie, než dovoľuje rozpis 

súťaže za splnenia podmienok ods. 5.4., písm. b) až e) tohto SP. Toto ustanovenie platí 

iba pre hráčov vekovej kategórie starší žiaci a dorastenci.  

b) Pokiaľ má klub viac družstiev v kategórii, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže 

štartovať za družstvá iba, ak sa jedná o rozdielnu úroveň. Ak má klub viac družstiev v 

kategórii jednej úrovne, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže štartovať iba v 

družstve uvedenom v rozhodnutí riadiaceho orgánu.  

c) V jednom súťažnom ročníku môže byť v klube povolený štart hráča o dve kategórie 

vyššie maximálne u 10 hráčov, vrátane hráčov na hosťovanie alebo striedavý štart. 

Zároveň však maximálne u 5  hráčov jednej vekovej kategórie. 

d) Žiadosť o povolenie štartu hráča o dve kategórie vyššie je klub povinný predložiť 

riadiacemu orgánu súťaže v písomnej podobe na určenom formulári, doplnený o 

písomnú správu telovýchovného lekára potvrdzujúcu spôsobilosť hráča štartovať o 

dve kategórie vyššie a ďalej o písomný súhlas zákonných zástupcov hráča. 

e) Rozhodnutie o žiadosti vydá riadiaci orgán súťaže písomne do 14 dní od dňa 

doručenia žiadosti. Poplatok za vydanie rozhodnutia je vo výške 5,00 €. Riadiaci orgán 

súťaže vydá rozhodnutie až po pripísaní poplatku na účet SZFB. Je možné požiadať 

o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na adrese 

lkszfb@szfb.sk v čase úradných hodín za príplatok vo výške 100% poplatku. 

5.5.  Štart hráčok v družstvách mužských kategórií 

a) Hráčky môžu štartovať len v regionálnych súťažiach mužských kategórií. 

b) Hráčka určitej ženskej kategórie môže štartovať len vo vekovej kategórii 

odpovedajúcej mužskej kategórii (žena iba v kategórii mužov, juniorka iba v kategórii 

juniorov, dorastenka iba v kategórii dorastencov, staršia žiačka iba v kategórii 

starších žiakov). Hráčka kategórie mladšie žiačky a nižšej môže štartovať i v o úroveň 

vyššej mužskej kategórii (hráčka staršej prípravky v kategórii mladších žiakov, hráčka 

mladších žiačok v kategórii starších žiakov) 

c) Riadiaci orgán v opodstatnenom prípade môže povoliť štart mládežníckeho družstva 

ženskej kategórie v o úroveň nižšej mužskej vekovej kategórii v regionálnej súťaži.  

mailto:lkszfb@szfb.sk
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d) Riadiaci orgán povoľuje štart hráčok v kategórii mladší žiaci a mladší maximálne dvom 

hráčkam o rok starším, ako odpovedá príslušnej vekovej kategórii podľa bodu 15.3. 

tohto SP. 

5.6.  Povinnosti družstva 

a) Mať pre družstvo stanovenú kontaktnú osobu vrátane e-mailovej adresy zriadenej 

SZFB, ktorá je zodpovedná za doručiteľnosť všetkých písomností adresovaných 

družstvu. 

b) Vyjadriť sa k žiadosti o zmenu termínu zápasu do týždňa od zaslania žiadosti na 

kontaktnú e-mailovú adresu klubu. Pokiaľ sa zástupca družstva k žiadosti nevyjadrí 

do 24 hodín ani po následnej telefonickej výzve príslušného sekretariátu berie sa, že 

sa zástupca vyjadril a so zmenou súhlasí. 

c) Nominovať na zápas maximálne štyroch hráčov bez obmedzenia postu na hosťovanie 

a striedavý štart, z toho maximálne dvoch hráčov na striedavý štart z vyššej do nižšej 

súťaže alebo maximálne troch hráčov na striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže 

alebo maximálne troch hráčov na striedavý štart v súťažiach mládežníckych kategórií. 

d) Nominovať na zápas len hráča na striedavý štart, ktorý nenastúpil v inom zápase v ten 

istý deň za iný klub v rovnakej vekovej kategórii. 

e) Nominovať na zápas len hráča, ktorý nenastúpil za iný klub v inom zápase konaného 

v rámci rovnakého kola tej istej súťaže. 

f) Nominovať na zápas M-SR a mládežníckych pohárových súťaží MP, SP, MZ a MZy len 

hráča, ktorý odohral minimálne 20 % zápasov aktuálnej sezóny v regionálnych 

súťažiach danej kategórie. 

 

ČLÁNOK 6  

Náležitosti hráčov 

6.1.  Registrácia a licencie 

a) Aby hráč mohol štartovať v súťažnom zápase, musí byť v klube zaregistrovaný podľa 

Registračného poriadku SZFB, mať licenciu platnú pre daný súťažný ročník a byť 

zapísaný na súpiske družstva v klube. 

b) Ak sa dostaví hráč, hráči, alebo celé družstvo na zápas bez osobného dokladu s 

fotografiou, ktorým môže byť vierohodne preukázaná ich totožnosť, nebude tento 

hráč alebo hráči, či celé družstvo pripustené rozhodcom ku hre. Za vierohodný doklad 

je považovaný občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, ISIC preukaz študenta 

platný do 26 rokov. U hráčov mladších ako 15 rokov je za vierohodný doklad 

považovaný akýkoľvek preukaz s osobnými údajmi (napr. kartička poistenca). 

c) Voči družstvu môžu byť vyvodené herné a disciplinárne dôsledky, ak sa preukáže, že 

niektorý hráč z družstva štartoval neoprávnene. 

6.2.  Lekárska prehliadka 

Každý hráč štartujúci v celoštátnych súťažiach a regionálnych súťažiach musí mať potvrdenie 

o lekárskej prehliadke v zmysle Zákona o športe. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 12 

mesiacov pred začiatkom súťažného ročníka. Kontrolu dokumentov o zdravotnej 

spôsobilosti hráčov je oprávnený uskutočňovať riadiaci orgán súťaže. 

 

ČLÁNOK 7  

Povinnosti organizátora zápasu 

7.1. 

Organizátor je určený rozpisom súťaže. Organizátor je zodpovedný za organizovanie zápasu. 

Organizátorom môže byť len klub SZFB, alebo SZFB. Zmenu organizátora zápasu môže v 

odôvodnených prípadoch povoliť iba riadiaci orgán súťaže. 
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7.2. 

Organizátor zápasu je povinný: 

a) zaistiť halu v termíne danom v Termínovej listine súťaží SZFB a ihrisko vyhovujúce 

pravidlám florbalu; 

b) potvrdiť riadiacemu orgánu súťaže termíny a miesta konania najneskôr do termínu 

určeného riadiacim orgánom súťaže. V rovnakej dobe oznámiť riadiacemu orgánu i 

prípadné zmeny termínov v rámci prideleného hracieho víkendu či prislúchajúceho 

štátneho sviatku podľa rozpisu súťaže; 

c) zaistiť ponuku prijateľného ubytovania pre hosťujúce družstvá a rozhodcov v mieste 

konania zápasu; 

d) najneskôr 18 dní pred konaním zápasu zaslať hlásenku o stretnutí s vyplnenými 

všetkými povinnými údajmi. Hlásenku o zápasoch nadstavbovej časti súťaže je 

organizátor povinný zaslať najneskôr do 2 dní odo dňa, kedy sú známi všetci súperi 

a 1 deň pred konaním zápasu; 

e) zabezpečiť potrebné vybavenie k organizovaniu zápasov (ihrisko, certifikované IFF 

brány a mantinely, viditeľná časomiera pre hráčov, realizačný tím a divákov, zápis 

o stretnutí podľa typu súťaže, zdravotná služba, atď.); 

f) zaistiť šatne pre rozhodcov a zúčastnené družstvá, v prípade, ak je šatňa 

uzamykateľná, je organizátor zápasu povinný vydať vedúcim družstiev a rozhodcom 

kľúč; 

g) vhodnou formou informovať verejnosť a regionálne média o konaní zápasu. Zaistiť, 

aby diváci boli vhodnou formou informovaní o družstvách, o súťaži atď. Viditeľne 

rozvesiť rozpis zápasov a výsledkový servis. Pokiaľ to rozpis súťaže vyžaduje, zaistiť 

program k zápasu; 

h) minimálne 60 minút pred zápasom sprístupniť uzamykateľné šatne vrátane spŕch a 

sociálnych zariadení pre hráčov a rozhodcov. Minimálne 35 minút pred začiatkom 

zápasu musí byť ihrisko pripravené podľa pravidiel florbalu, čiary ihriska vyznačené 

podľa predpisu danej súťaže. Podrobné pokyny k pripravenosti ihriska sú uvedené v 

rozpise súťaže; 

i) organizátor je povinný zachovať minimálnu vzdialenosť 1 meter medzi mantinelom a 

hľadiskom či inými pevnými prekážkami, v prípade absencie tejto minimálnej 

vzdialenosti je povinný zabezpečiť v dostatočnej miere ochranné a bezpečnostné 

prvky na pevných prekážkach za florbalovým mantinelom; 

j) organizátor je povinný v najvyšších a vyšších celoštátnych súťažiach postaviť ihrisko 

veľkosti 40 x 20 metrov, keď mu to svojimi rozmermi umožňuje priestor haly, na 

ktorom sa zápasy usporiadajú; 

k) zaistiť podmienky pre činnosť zástupcov riadiacich orgánov súťaže a jeho komisii, 

predovšetkým pre observera zápasu a pracovníkov poverených špeciálnou úlohou 

(lekár, doping, polícia, atď.); 

l) zaistiť rozhodcom dosiahnuteľnosť nealkoholických nápojov v priestore haly; 

m) nasledujúci pracovný deň po odohraní zápasu (alebo nezahájenom zápase) odoslať 

originál o stretnutí riadiacemu orgánu súťaže na určenú adresu v súťažiach, kde túto 

povinnosť stanoví rozpis súťaže (s výnimkou ustanovenia ods. 11.6. písm. f) tohto SP); 

n) ohlásiť výsledky zápasov spôsobom stanoveným v rozpise súťaže; 

o) zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má 

dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú 

funkciu pri zápase. Za ZS sa považuje lekár, zdravotná sestra, študent minimálne 3. 

ročníka VŠ lekárskej alebo zdravotnej, absolvent strednej zdravotnej školy alebo 

osoba s platným dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR 
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č. 398/2010 Z.z. vydanom držiteľom akreditácie MZ SR na uskutočňovanie kurzu prvej 

pomoci.  Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva – 

organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. 

Lekárnička by mala obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná 

vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia, a to: chladiaci sprej (napr. 

Cryos), ľad, Septonex (Peroxid), Zyrtec (Analergin), Opthal, obväzový materiál (gáza 

hydrofilná skladaná sterilná, obväz hotový sterilný, ovínadlo hydrofilné sterilné, 

ovínadlo škrtiace gumové, ovínadlo hydrofilné sterilné, Spofaplast), šatka trojcípa, 

vata obväzová skladaná, resuscitačná rúška, zavierací špendlík (môže byť nahradené 

leukoplastom, obväzom), polyetylénové rukavice prvého kontaktu, nožničky, 

pinzeta, všetko v dostatočnom množstve. Osoba oprávnená poskytovať zdravotnícku 

starostlivosť je povinná preukázať rozhodcovi zápasu platný doklad o svojej odbornej 

spôsobilosti. Odporúča sa umiestnenie zdravotnej služby medzi striedačkami 

družstiev, aby bola schopná ihneď vykonávať zdravotné ošetrenie, či záchranu života 

v prípade ohrozenia. Organizátor zápasu je povinný riadiacemu orgánu súťaže 

kedykoľvek predložiť doklad osoby poskytujúcej zdravotnú starostlivosť na zápase 

oprávňujúci vykonávať zdravotnícku činnosť podľa ods. 7.2., písm. o) tohto SP. 

p) mať prítomného na celom zápase v hale hlavného organizátora, osobu ktorá je jasne 

označená a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Hlavný organizátor je povinný 

byť prítomný v hale minimálne 60 minút pred zápasom a ohlásiť sa rozhodcom 

zápasu. 

7.3. 

Ďalšie povinnosti budú stanovené v Rozpise súťaží SZFB vydávanom riadiacim orgánom. 

7.4. 

K udržaniu poriadku pri zápase je organizátor povinný zabezpečiť organizátorskú službu v 

rozsahu primeranom úrovni súťaže a počtu divákov. Minimálny rozsah môže stanoviť riadiaci 

orgán v rozpise súťaží. 

7.5.  

Organizátorská služba zaistí: 

a) poriadok v hale a bezpečnosť účastníkov; 

b) splnenie príkazov polície, zástupcov riadiaceho orgánu, observera a rozhodcov;  

c) aby v priebehu zápasu, prestávok, a ani bezprostredne po zápase nevstupoval na 

hraciu plochu nikto okrem hráčov, rozhodcov, lekára, zdravotníkov a technického 

personálu; 

d) aby pred zápasom, počas jeho priebehu, cez prestávky a po zápase nevstupoval nikto 

do priestoru striedačiek, na trestné lavice, do šatní družstiev, s výnimkou rozhodcov 

pri kontrole totožnosti a pod.; 

e) aby do haly neboli vpustené, prípadne boli vyvedené osoby v podnapitom stave, 

osoby ohrozujúce bezpečnosť ostatných účastníkov zápasu, osoby s nebezpečnými 

predmetmi a narušujúce priebeh zápasu; 

f) aby boli, po predchádzajúcom upozornení rozhodcov, z haly vyvedení  fanúšikovia, 

ktorí aj napriek upozorneniu, vulgárne, urážlivo, rasisticky, či inak nevhodne 

orientovaným skandovaním smerom ku rozhodcom, súperovi, alebo  ktorémukoľvek 

inému účastníkovi zápasu, znemožňujú odohratie zápasu v zmysle fair play; 

g) pri zranení na ihrisku či v hľadisku, u ktorého nepostačí rýchle ošetrenie zdravotnou 

službou, okamžité privolanie rýchlej lekárskej služby; 

h) bezpečný odchod a odjazd členov družstiev, rozhodcov a ostatných činovníkov  

zápasu po zápase, ako v objekte haly, tak aj v jej blízkosti. Ak si to vyžaduje situácia, 

je potrebné o spoluprácu požiadať i políciu. 
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7.6. 

Ak klub nesplní, alebo poruší akékoľvek ustanovenia tohto článku o organizovaní, bude vždy 

potrestaný poriadkovou pokutou, alebo disciplinárne. 

  

ČLÁNOK 8  

Hracia plocha 

8.1. 

Hracia plocha musí zodpovedať pravidlám florbalu. Riadiaci orgán môže stanoviť ďalšie 

podmienky, ktoré musí hracia plocha spĺňať. V rozpise súťaže môže byť stanovené, že ihrisko 

musí byť riadiacim orgánom dopredu schválené pre konanie florbalových zápasov. 

8.2. 

V prípade poruchy na zariadení, prípadne prerušení dodávky elektrickej energie sa  stanoví 

čakacia doba 60 minút. Ak vznikne v jednom zápase takáto porucha niekoľkokrát, nemá 

čakacia doba v súčte trvať viac ako 60 minút. Ak bude dodávka prúdu, alebo porucha 

presahovať stanovených 60 minút a nie sú predpoklady pre regulárne odohratie zápasu, 

rozhodca zápas predčasne ukončí. Kluby sú povinné sa do 3 dní dohodnúť na odohratí 

dohrávky zápasu, tzn. pokračovanie zápasu v čase, kedy bol predčasne ukončený. Na zápas 

môžu nastúpiť len hráči, ktorí sa uvedeného zápasu zúčastnili a boli uvedení v zápise o 

stretnutí. Termín zápasu podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Inak stanoví termín riadiaci 

orgán súťaže po preverení okolností, ktoré zapríčinili predčasné ukončenie zápasu. 

8.3. 

V súlade s pravidlami florbalu organizátor riadne pripraví a vyznačí hraciu plochu, jej okolie 

a ďalšie náležitosti. Rozhodnutie o tom, či plocha bola riadne pripravená a vyznačená, 

prislúcha rozhodcom zápasu. Ak sa neodohrá zápas z dôvodu nepripravenosti hracej plochy 

na zápas, bude organizujúci klub potrestaný hernými dôsledkami podľa čl. 13 tohto SP. 

 

ČLÁNOK 9  

Termíny a začiatky zápasov 

9.1.  Termíny zápasov a organizovanie zápasov 

a) Termíny zápasov určuje, alebo schvaľuje riadiaci orgán súťaží. Termíny uvedené v 

Termínovej listine súťaží SZFB a v potvrdenom rozpise súťaže sú záväzné pre všetky 

družstvá príslušnej súťaže. Družstvá môžu odohrať svoj zápas mimo stanovený 

termín, ak ich dohodu a žiadosť schváli riadiaci orgán súťaže. V prípade schválenia 

dohody na náhradnom termíne už družstvá nemajú právo požiadať o odloženie 

zápasu podľa 9.1. písm. e) tohto SP. Zmeny termínov zápasov nesmú narušiť 

regulárnosť súťaže. 

b) Ak nemôže byť zápas odohraný, alebo bol predčasne ukončený bez zavinenia  

niektorého z družstiev, je povinnosťou oboch družstiev dohodnúť sa na náhradnom 

termíne zápasu do 3 dní. Ak nepríde ku dohode, ktorá podlieha schváleniu riadiacim 

orgánom súťaže, nariadi náhradný termín riadiaci orgán súťaže tak, aby nebola 

narušená regulárnosť súťaže.  

c) Riadiaci orgán má právo, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, vykonávať 

zmeny v rozpise súťaže. Tieto zmeny musia byť bezodkladne oznámené všetkým 

družstvám, ktorých sa táto zmena dotýka. Družstvá, ktoré so zmenou nesúhlasili, 

odohrajú svoje zápasy (aj jednotlivo) na základe vzájomnej dohody na náhradnom 

termíne. Ak nepríde k dohode, ktorá podlieha schváleniu riadiacim orgánom súťaže, 

nariadi náhradný termín riadiaci orgán súťaže tak, aby nebola narušená regulárnosť 

súťaže. 
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d) Riadiacim orgánom súťaže neschválené preloženie súťažného zápasu na iný termín, 

alebo na iné ihrisko bude podľa závažnosti postihované poriadkovou pokutou, či 

hernými dôsledkami. 

e) Klub môže požiadať o zmenu hracieho termínu zápasu svojho družstva v prípade, keď 

uvoľňuje pre účely štátnej reprezentácie najmenej dvoch hráčov, ktorí sú uvedení na 

súpiske družstva príslušnej vekovej kategórie, najneskôr 10 dní pred zápasom. Po 

podaní žiadosti sa postupuje podľa ods. 9.1. písm. b) tohto SP. 

f) Zápasy nadstavbovej časti (play off, baráž) hrané v rámci  súťaží môžu byť na základe 

dohody družstiev presunuté na iný termín. Nový termín musí byť stanovený tak, že 

zápasy určitého kola budú odohrané v období medzi predchádzajúcim a nasledujúcim 

kolom súťaže, alebo v rámci víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce 

kolá súťaže. V prípade zápasov základnej časti  je možné nový termín stanoviť nielen 

v rozmedzí medzi predchádzajúcim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 

víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce kolá súťaže, ale aj tak, že zápasy 

určitého kola budú odohrané v období najviac 10 dní pred pôvodným termínom 

zápasu a najviac 10 dní po pôvodnom termíne zápasu, podľa toho, ktoré obdobie je 

dlhšie. Termíny zápasov je možné meniť len v rozmedzí týchto ustanovení. 

g) Zápasy hrané v regionálnych mládežníckych súťažiach môžu byť na základe dohody 

družstiev presunuté na iný termín. Nový termín môže byť stanovený tak, že zápasy 

určitého kola nemusia byť odohrané v období medzi predchádzajúcim a nasledujúcim 

kolom súťaže, alebo v rámci víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce 

kolá súťaže. 

h) Riadiaci orgán má právo v prípade TV zápasu, vykonávať zmeny v rozpise súťaže. 

Tieto zmeny musia byť bezodkladne oznámené všetkým družstvám, ktorých sa táto 

zmena dotýka. 

9.2.  Hlásenie zápasu 

Po zadaní hlásenky o zápase do informačného systému je miesto konania zápasu a čas 

začiatku v nej uvedený, považovaný za oficiálny začiatok a nie je možné ho meniť 18 dní pred 

zápasom inak ako podľa ustanovení tohto súťažného poriadku.  

V prípade, že hlásenka o zápase nebude zadaná v informačnom systéme, hosťujúce družstvo 

je povinné sa informovať o zápase najneskôr do 10 dní pred zápasom na sekretariáte, 

prípadne riadiacom orgáne, ktorý súťaž riadi. 

 

ČLÁNOK 10 

Začatie zápasu 

10.1.  Nástup družstva 

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v stanovenom čase. Rozhodcovia začnú hru, ak je na 

hracej ploche prítomný minimálny počet hráčov podľa pravidiel florbalu (najmenej 5 hráčov 

a jeden brankár z každého tímu) v predpísanej výstroji podľa pravidiel florbalu ak im bol 

predložený riadne overený zápis o stretnutí vedúcimi družstiev. V zápise o stretnutí môžu 

byť uvedení len tí hráči, ktorí sú prítomní na ihrisku v okamihu začiatku zápasu. V priebehu 

zápasu nemožno do zápisu o stretnutí dopísať ďalších hráčov. V prípade, že organizátor 

zabezpečuje vyplňovanie elektronického zápisu je povinný splniť ustanovenia dané 

Postupom pri zabezpečení vyplňovaní elektronického zápisu v informačnom systéme. 

10.2.  Kontrola totožnosti 

Kontrolu totožnosti hráčov družstiev je možné uskutočniť z rozhodnutia rozhodcu pred 

zápasom, počas prestávky a najneskôr pred podpisom zápisu o stretnutí po zápase, alebo za 

účasti rozhodcu na vyžiadanie  kapitána družstva pred zápasom, cez prestávku, ale najneskôr 
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pred začatím tretej tretiny zápasu. O kontrolu totožnosti žiada v zápasoch mládeže vedúci 

družstva spolu s kapitánom družstva. 

Ak je vyžiadaná kontrola totožnosti: 

a) kapitánom, uskutočňujú ju kapitáni družstiev za prítomnosti rozhodcu. Kapitán 

kontrolovaného družstva predstavuje kontrolujúcemu kapitánovi jednotlivých 

hráčov svojho družstva, ktorí ukážu občiansky preukaz alebo iný doklad s fotografiou 

a dostačujúcimi údajmi osvedčujúcimi totožnosť občana, tak aby kontrolujúci kapitán 

mohol overiť ich totožnosť. Pri zápasoch mládeže sa kontrola uskutočňuje rovnakým 

spôsobom za prítomnosti vedúcich družstiev, ktorí majú právo sa spýtať na osobné 

údaje jednotlivých hráčov a vyžiadať doklad s osobnými údajmi, vzhľadom k tomu, že 

hráči do 15 rokov zväčša osobné doklady s fotografiou nemajú. Výsledok kontroly 

totožnosti oznámia kapitáni (u mládeže vedúci družstiev) rozhodcovi. Výsledkom 

kontroly totožnosti je vznesenie, alebo nevznesenie námietky štartu hráča a 

rozhodca túto skutočnosť poznamená do zápisu o zápase.  

b) Pokiaľ bola proti totožnosti hráča kapitánom družstva, alebo u mládeže vedúcim 

družstva vznesená námietka, urobí identifikáciu takého hráča sám rozhodca. Ak sa 

presvedčí, že hráč  predložil cudzí doklad totožnosti, hráča vylúči a zápis o stretnutí 

pošle príslušnému disciplinárnemu orgánu súťaže. Pokiaľ rozhodca nie je 

presvedčený o neoprávnenom štarte hráča, otázkami zistí hráčove osobné údaje a 

adresu trvalého bydliska a toto uvedie do zápisu o stretnutí. Takto zistené údaje 

podpíše hráč, kapitán a vedúci družstva. Rozhodca hráča pripustí k ďalšej hre a po 

zápase pošle zápis o stretnutí príslušnému disciplinárnemu orgánu súťaže. 

c) Pokiaľ hráč, hráči, alebo celé družstvo odmietne kontrolu totožnosti cez prestávku, 

vznesie kapitán družstva, ktoré požadovalo kontrolu vykonať, námietku proti štartu 

hráča, hráčov, alebo celého družstva. Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu o 

stretnutí spolu s otázkou zistenými osobnými údajmi a adresami trvalého bydliska. 

Takto zistené údaje hráči podpíšu spolu s kapitánom a vedúcim družstva. Rozhodca 

hráčov pripustí k ďalšej hre v zápase a po zápase zašle zápis o stretnutí príslušnému 

disciplinárnemu orgánu súťaže. Odmietnutie kontroly totožnosti pred zápasom má 

za následok nepripustenie kontrolovaného k zápasu. 

d) Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinný zabezpečiť 

kapitán a vedúci družstva. Pokiaľ hráč, alebo družstvo odmietnu kontrolu totožnosti 

a tento fakt je uvedený v zápise o stretnutí, môžu byť voči družstvu, proti ktorému 

bola uvedená táto námietka, vyvodené herné dôsledky v súlade s čl. 13 tohto SP. 

Súčasne budú odovzdaní k disciplinárnemu konaniu kapitán, vedúci družstva a hráči, 

ktorí sa odmietli podrobiť kontrole totožnosti, a v prípade nesprávneho postupu aj 

rozhodcovia.  

e) V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, alebo odmietnutia kontroly 

totožnosti hráčom, hráčmi, či družstvom, uvedenej rozhodcom v zápise o stretnutí, 

sa musia na najbližšom zasadnutí príslušného disciplinárneho orgánu súťaže dostaviť 

kapitáni, vedúci obidvoch družstiev, hráč, či hráči proti ktorých štartu bola v zápise o 

stretnutí vznesená námietka spolu s rozhodcami daného zápasu, pokiaľ príslušný 

disciplinárny orgán nestanoví inak.  

f) Pokiaľ bola kontrola totožnosti uskutočnená pred zápasom, či počas prestávky, ale 

kapitán družstva nepožiadal okamžite rozhodcu o zapísanie námietky proti štartu 

hráča, hráčov, či družstva do zápisu o stretnutí, považujú sa dodatočne podané 

námietky za neopodstatnené a neprihliada sa na ne.  

g) Nepreukázanie totožnosti nemusí byť dôvodom pre udelenie herných dôsledkov, 

pokiaľ bola totožnosť dokázaná na rokovaní riadiaceho orgánu súťaže a preukáže sa, 
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že hráč štartoval oprávnene. Odmietnutie preukázania totožnosti bude ale vždy 

dôvodom ku začatiu disciplinárneho konania. 

10.3.  Čakacia doba 

a) Maximálna čakacia doba pre obe družstvá je 20 minút po úradne stanovenom 

začiatku zápasu a jej čerpanie je povolené len v opodstatnených a preukázateľných 

prípadoch. K posúdeniu či bola dodržaná čakacia doba je príslušný rozhodca. V 

súťažiach, ktoré sa hrajú turnajovým systémom sa prípadný posun v čakacej dobe 

vzťahuje k pôvodne stanovenému začiatku zápasu. V prípade časového posunu a 

neskoršieho začiatku zápasu je družstvo povinné byť pripravené na zápas do 10 minút 

po konci predchádzajúceho zápasu.  

b) Ak družstvo nastúpi na zápas po úradne stanovenom začiatku zápasu v čakacej dobe, 

v predĺženej čakacej dobe, alebo tesne po uplynutí čakacej doby, prípadne 

oneskorene nastúpi do 2., alebo 3. tretiny, je rozhodca povinný uviesť túto 

skutočnosť do zápisu o stretnutí spolu s udaním dôvodov. Opakované 

neopodstatnené čerpanie čakacej doby, prípadne opakovaný neskorý nástup do 2., 

alebo 3. tretiny zápasu bude považované za previnenie družstva podliehajúce 

disciplinárnemu konaniu. Za oneskorené nastúpenie do 2., alebo 3. tretiny zápasu je 

považované nastúpenie do 5 minút po skončení prestávky. Po tejto dobe bude zápas 

ukončený z dôvodu nenastúpenia družstva na zápas. Riadiaci orgán súťaže môže v 

rozpise súťaže stanoviť inú čakaciu dobu. 

c) Ak hosťujúce družstvo oznámi organizátorovi zápasu oneskorenie z dôvodov, ktoré 

nemohlo ovplyvniť (dopravná nehoda, porucha dopravného prostriedku, meškanie 

verejného dopravcu podložené písomne, a pod.) alebo ak sa dostaví družstvo z týchto 

dôvodov v priebehu čerpania riadnej čakacej doby, predlžuje sa čakacia doba na 

dvojnásobok základnej lehoty stanovenej podľa ods. 10.3. písm. a) tohto SP. Dôvody 

čerpania, eventuálne prekročenia riadnej čakacej doby, prípadne nedostavenie sa na 

zápas, sú družstvá povinné preukázať a doložiť na najbližšom zasadnutí riadiaceho 

orgánu súťaže, alebo do termínu určeného rozhodnutím riadiaceho orgánu súťaže. 

d) O výsledku zápasu začatom po uplynutí riadnej čakacej doby rozhodne riadiaci orgán 

súťaže na základe zistených a dokázateľných skutočností. Ak neskorý začiatok, alebo 

nedostavenie sa na zápas zavinilo niektoré z družstiev, alebo obe družstvá, má to pre 

vinníka herné dôsledky, eventuálne disciplinárne potrestanie. 

e) Maximálna čakacia doba pre rozhodcov je 30 minút od povinnosti určenej ods. 11.6., 

písm. a) tohto SP bez možnosti predĺženia čakacej doby. 

10.4.  Nezahájený zápas 

a) Ak sa nedostaví družstvo k zápasu, rozhodca uvedie do zápisu o stretnutí všetky 

informácie známe v okamžiku času začiatku zápasu. 

b) Družstvo, ktoré sa nedostaví k zápasu bez uvedenia riadneho dôvodu, bude 

potrestané poriadkovou pokutou a hernými dôsledkami. 

c) Ak sa nemôže družstvo dostaviť k zápasu z dôvodov, ktoré sa týkajú dopravy na zápas 

a ktoré nemohli ovplyvniť, je povinné bez omeškania o týchto skutočnostiach 

informovať riadiaci orgán súťaže a organizátora zápasu. Pokiaľ má družstvo odohrať 

na turnaji viac ako jeden zápas je povinné urobiť všetko pre to, aby sa dostavilo k 

odohraniu ďalšieho zápasu na turnaji. Družstvo je povinné do 3 dní doložiť riadiacemu 

orgánu súťaže potvrdenie o príčine nedostavenia sa k zápasu. 

d) Ak sa nemôže družstvo dostaviť k zápasu z dôvodu rozhodnutia o karanténe, 

epidémii pre infekčné ochorenie vystavené príslušným štátnym orgánom na úseku 

ochrany zdravia, je povinné celú záležitosť bez omeškania telefonicky riešiť s 

riadiacim orgánom súťaže a najneskôr do 16.00 hod. v posledný pracovný deň pred 
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dňom konania zápasu, turnaja predložiť riadiacemu orgánu súťaže príslušné 

rozhodnutie o karanténe, epidémii. Iné zdravotné dôvody nemôžu byť považované za 

riadny dôvod nedostavenia sa na zápas. 

e) Za riadne dôvody nedostavenia sa družstva na zápas môžu byť považované iba 

dôvody v zmysle ustanovenia ods. 10.4. písm. c) a d) tohto SP. Riadiaci orgán súťaže 

posúdi všetky dostupné informácie týkajúce sa nedostavenia sa družstva na zápas. V 

prípade uznania riadneho nedostavenia sa družstva na zápas rozhodne riadiaci orgán 

súťaže o postupe v zmysle ustanovenia ods. 9.1 písm. b) tohto SP. 

f) Ak družstvo nechce nastúpiť k zápasu kvôli nedostatočnej teplote v hale (minimálne 

16 °C). V tomto prípade je vedúci družstva tohto družstva povinný odmerať teplotu v 

hale. Meranie teploty prebieha za prítomnosti organizátora, rozhodcov, vedúceho 

družstva domácich a hostí v strede florbalového ihriska, kde prebieha úvodné 

vhadzovanie, vo výške približne 1 m nad palubovkou. Meranie teploty sa uskutočňuje 

iba kalibrovaným teplomerom, po predložení certifikátu o kalibrácii teplomeru. V 

prípade, že sa zápas nezaháji z dôvodu nedostatočnej teploty, postupuje sa podľa 

ods. 9.1. písm. b) tohto SP. Družstvo, ktoré sa z dôvodu nedostatočnej teploty v hale 

rozhodne v priebehu zápasu nedohrať tento zápas, bude potrestané poriadkovou 

pokutou a hernými dôsledkami. 

g) Ak nebude zahájený zápas bez zavinenia niektorého z družstiev, riadiaci orgán súťaže 

v súčinnosti s družstvami rozhodne o preložení a odohraní zápasu na náklady oboch 

družstiev rovnomerne v novom termíne.  

  

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, môžu sa obaja kapitáni (u 

mládeže spoločne s vedúcim družstva) dohodnúť na inom rozhodcovi a pod jeho vedením 

zápas odohrať. V prípade, ak sa nedohodnú, riadiaci orgán súťaže v súčinnosti s družstvami 

rozhodne o preložení a odohraní zápasu  na náklady oboch družstiev rovnomerne v novom 

termíne. 

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. 
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Ak nie je rozhodca ani po ošetrení schopný vo výkone svojej funkcie ďalej pokračovať, bude 

sa postupovať podľa ods. 11.3. tohto SP. 

11.6.  Práva a povinnosti delegovaných rozhodcov 

Delegovaný rozhodca je povinný: 

a) dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným začiatkom zápasu na ihrisko, ktoré 

organizátor uviedol ako miesto konania zápasu; 

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 k stretnutiu hráča, ktorý pred zápasom na vyžiadanie nepredložil doklad 

totožnosti; 

f) v prípade udelenia ČK3, resp. v prípade ak je v zápise o stretnutí rozhodcom, alebo 

observerom uvedené, že ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania, bezodkladne 

po ukončení zápasu, najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu odošle detailnú 

správu popisujúcu priestupok, ktorý sa stal. Popis priestupku zašle každý z oboch 

rozhodcov nezávisle. 

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; 

k) doplniť po zápase zápis o stretnutí prípadnými námietkami vedúcich družstiev a 

predložiť im ich k  overeniu, vrátane záznamu o previnení hráčov potrestaných ČK3 s 

uvedením ich priestupkov. 

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; 
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• 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 ods. 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) v zápise o stretnutí v kolónke zdravotná služba pripustiť uvedenie len tej osoby, ktorá 

preukázala rozhodcom svoju totožnosť; 

q) 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, 

rozhodcovia, ktorí sa k zápasu dostavili majú nárok na 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 60 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 

bezodkladne po ukončení zápasu, najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu 

kópiu príslušnému disciplinárnemu orgánu. Originál správy odošle najneskôr prvý 

pracovný deň po zápase KRO SZFB. 

Observer zápasu má nárok na vyplatenie odmeny a príslušných náhrad stanovených 

Rozpisom súťaže SZFB. V prípade, že sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, observer, 

ktorý sa k zápasu dostavil má nárok na odmenu vo výške 50% sumy. 
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11.8.  Overenie zápisu o stretnutí 

Správnosť zápisu o stretnutí vrátane jeho výsledku overia vedúci družstiev. Vedúci družstva 

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. 

Pokiaľ niektorý z vedúcich družstiev odmietne zápis o stretnutí overiť, rozhodca to uvedie 

v zápise o stretnutí aj so všetkými podrobnosťami. 

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 individuálne,  

pokiaľ tento SP neustanovuje inak. 

11.13. 
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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. 

 

ČLÁNOK 12 

Povinnosti a práva členov družstva 

12.1. 

Za členov družstva sú považovaní: 

a) hráči družstva; 

b) členovia realizačného tímu (tréner, asistent trénera, vedúci družstva, lekár, 

zdravotník, masér, atď.) starší ako 15 rokov, pokiaľ tento SP neustanovuje inak. 

12.2.  

Len osoby uvedené v zápise o stretnutí sa môžu zdržovať na striedačke pre družstvo. Ako 

člen družstva nesmie byť v zápise uvedený ktokoľvek pôsobiaci v inom klube v rovnakej 

súťaži  s výnimkou ustanovení ods. 15.4. tohto SP. Porušenie tohto ustanovenia bude 

postihované  poriadkovou pokutou. U všetkých členov družstva je v zápise o stretnutí 

uvedený dátum narodenia. Všetci členovia družstva na žiadosť rozhodcu alebo observera 

preukážu svoju totožnosť. Ak je niektorý člen družstva počas zápasu vykázaný rozhodcom z 

priestoru ihriska, plní jeho povinnosti určené pravidlami florbalu a súťažným poriadkom iný 

člen družstva. Všetci členovia družstva zdržujúci sa počas zápasu v ohraničenom priestore 

ihriska musia byť v zápise o stretnutí uvedení menom a priezviskom. Členovia družstva sa 

nemôžu verejne vyjadrovať k výkonom rozhodcov v médiách, na webstránkach, sociálnych 

sieťach atď. do 48 hodín po zápase. 

12.3. 

V zápise o stretnutí musí byť ako vedúci družstva uvedený iba držiteľ licencie vedúceho 

družstva, ktorý rozhodcom preukázal svoju totožnosť. V prípade neprítomnosti vedúceho 

družstva na zápasoch dospelých preberá jeho funkciu kapitán družstva. 

12.4. 

Pri zápasoch musí byť prítomná osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za plnenie 

povinností členov družstva. Neplnenie tohto ustanovenia bude postihované poriadkovou 

pokutou. 

12.5. 

Vedúci družstva je povinný: 

a) dbať spolu s trénerom a asistentom na slušné správanie a poriadok v družstve; 

b) vyplniť zápis o stretnutí riadne a včas tak, aby mohol byť odovzdaný ku kontrole 

rozhodcom poverených viesť zápas najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom 

zápasu, pokiaľ príslušný rozpis súťaže nestanoví inú lehotu; 

c) zabezpečiť vedenie zápasu aj v neprítomnosti delegovaného rozhodcu; 

d) poznať a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku, pravidiel florbalu, 

disciplinárneho poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ďalších smerníc a pokynov vydaných 

riadiacim orgánom súťaže a Prezídiom SZFB; 
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e) pred, počas a po zápase rešpektovať pokyny rozhodcu a observera, chovať sa na 

hracej ploche a v priestoroch haly slušne, disciplinovane, na žiadosť rozhodcu alebo 

observera preukázať svoju totožnosť; 

f) pri zápasoch mládeže, kde je kapitán mladší ako 18 rokov, splniť spolu s ním pred a 

po zápase všetky povinnosti uložené kapitánovi týmto súťažným poriadkom a 

pravidlami florbalu; 

g) asistovať pri kontrole totožnosti; 

h) bezprostredne po zápase overiť zápis o stretnutí a tým potvrdiť správnosť údajov 

uvedených v zápise o stretnutí. Táto povinnosť ukladá vedúcemu družstva 

zodpovednosť za neoprávnený štart hráča alebo hráčov; 

i) vypočuť si všetky pripomienky rozhodcu alebo observera; 

j) má právo požadovať od rozhodcu uvedenie námietok do zápisu o stretnutí, a to 

najneskôr pred overením zápisu o stretnutí po skončení zápasu. 

12.6.  

Tréner a asistent trénera sú povinní: 

a) dbať s vedúcim družstva na slušnosť a poriadok v družstve; 

b) poznať a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku, pravidiel florbalu, 

disciplinárneho poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ďalších smerníc a pokynov vydaných 

riadiacim orgánom súťaže a Prezídiom SZFB; 

c) správať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať pokyny rozhodcov a 

observera zápasu; 

d) na žiadosť rozhodcov alebo observera zápasu preukázať svoju totožnosť; 

e) ostatné práva a povinnosti trénerov sú uvedené v smerniciach a pokynoch, prípadne 

v Rozpise súťaží SZFB;  

f) asistovať pri kontrole totožnosti; 

g) v prípade požiadavky po zápase poskytnúť rozhovor médiám. 

12.7. 

Členovia realizačného tímu sú povinní: 

a) správať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať rozhodnutia a pokyny  

rozhodcov, observera zápasu a členov organizátorskej služby, zodpovedajúcich za 

zaistenie poriadku na ihrisku a bezpečnosti účastníkov zápasu; 

b) preukázať na žiadosť rozhodcov alebo observera zápasu svoju totožnosť s výnimkou 

osoby staršej 18 rokov, ktorá si plní povinnosť podľa ods. 4.3. písm. i) tohto SP, ktorá 

musí vždy preukázať svoju totožnosť; 

c) podriadiť sa rozhodnutiam a opatreniam riadiacich orgánov a riadiaceho orgánu 

súťaže a jeho komisií. 

12.8. 

Hráči družstva sú povinní: 

a) správať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať rozhodnutia a pokyny 

rozhodcov, observera zápasu a členov organizátorskej služby, zodpovedajúcich za 

zaistenie poriadku na ihrisku a bezpečnosti účastníkov zápasu;  

b) poznať a dodržiavať pravidlá florbalu a základné ustanovenia súťažného poriadku a 

Rozpisu súťaží SZFB; 

c) preukázať na žiadosť rozhodcu, observera, príp. súperovho kapitána (v zmysle ods. 

10.2. tohto SP) svoju totožnosť, prípadne sa na základe ods. 11.6. písm. g) tohto SP 

podrobiť uskutočneniu fotodokumentácie; 

d) nepožívať zakázané podporné prostriedky (doping) a v prípade, ak by boli vyzvaní, 

dostaviť sa na dopingovú kontrolu; 
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e) podriadiť sa rozhodnutiam a opatreniam riadiacich orgánov a riadiaceho orgánu 

súťaže a jeho komisií; 

f) v prípade požiadavky po zápase poskytnúť rozhovor médiám. 

12.9.  

Kapitán družstva je povinný: 

a) dbať spolu s vedúcim družstva, trénerom a asistentom družstva na slušnosť a 

poriadok v družstve; 

b) byť označený na ľavom rukáve páskou podľa pravidiel florbalu; 

c) asistovať pri kontrole totožnosti; 

d) zaistiť a uskutočniť spoločný pozdrav družstva s hráčmi súpera a rozhodcami zápasu. 

12.10.  

Kapitán družstva je oprávnený: 

a) pýtať sa podľa pravidiel florbalu rozhodcu zápasu na dôvody jeho rozhodnutia; 

b) pred začiatkom zápasu, cez prestávku, alebo najneskôr pred začiatkom 3. tretiny 

požadovať od rozhodcu zápasu kontrolu totožnosti hráčov a členov realizačného 

tímu súperovho družstva vo svojej prítomnosti; 

c) uskutočniť kontrolu totožnosti hráčov a členov realizačného tímu súpera  

 

ČLÁNOK 13 

Previnenie klubu a družstva 

13.1. 

Priestupky proti ustanoveniam tohto súťažného poriadku, Rozpisu súťaží SZFB a ostatným 

platným florbalovým normám a nariadeniam riadiacich orgánov a riadiacich orgánov súťaží 

budú trestané podľa povahy: 

a) poriadkovou pokutou za porušenie poriadkov a smerníc, ktoré sťažujú priebeh 

súťaže, ale nenarušujú jej regulárnosť. Poriadkovú pokutu môžu riadiace orgány 

súťaží ukladať v súlade s príslušnými ustanoveniami  tohto súťažného poriadku s 

ohľadom na závažnosť priestupkov v maximálnej výške, ktorú stanoví Rozpis súťaží 

SZFB. Tieto poriadkové pokuty budú hradené zo súťažnej zábezpeky klubu. V 

prípade, že poriadkové pokuty v priebehu súťaže prevýšia súťažnú zábezpeku, je klub 

povinný pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí riadiaci orgán súťaže. Nesplnenie tejto 

lehoty bude disciplinárne potrestané; 

b) hernými dôsledkami, za závažné porušenie poriadkov a smerníc, ktorými bola 

porušená regulárnosť súťaže; 

c) disciplinárne, pokiaľ porušenie poriadkov a smerníc je možno kvalifikovať aj ako 

disciplinárne previnenie. 

13.2. 

Hernými dôsledkami, musia byť postihnuté družstvá, ak porušia tie ustanovenia tohto 

súťažného poriadku a iných predpisov SZFB, v ktorých je vyslovene ustanovené, že postih 

hernými dôsledkami je možný, najmä ak sa dopustia nasledujúcich previnení: 

a) ak klub nepripraví hraciu plochu tak, aby bola spôsobilá ku hre. V týchto prípadoch 

musí byť preukázané zavinenie klubu;  

b) ak nenastúpi družstvo k súťažnému zápasu alebo k nemu nastúpi po uplynutí čakacej 

doby, pokiaľ v tom nie sú dôvody uvedené v ods. 10.3. tohto SP; 

c) ak družstvo odmietne predložiť doklady totožnosti ku kontrole pred zápasom 

rozhodcovi; 

d) ak dôjde k inzultácii rozhodcu niektorým členom družstva, ktoré má za následok 

predčasné ukončenie zápasu podľa ods. 11.10. tohto SP; 



 

22  Súťažný poriadok SZFB                 Edícia 2021 

e) v prípade, ak viac ako jeden hráč z družstva bol obvinený z porušenia 

antidopingového pravidla; 

f) ak dôjde k ovplyvneniu zápasu spôsobom, ktorý odporuje princípu poctivého 

športového súťaženia; 

g) v prípade porušenia ods. 5.3. písm. b) c) d) alebo ods. 5.5. písm. e) tohto SP; 

h) ak sa družstvo rozhodne v priebehu zápasu nedohrať tento zápas z dôvodu 

nedostatočnej teploty v hale 

i) ak hráč nastúpil k zápasu neoprávnene, a to: 

I. ak nastúpil bez platnej hráčskej licencie, 

II. ak nastúpil v dobe, kedy mu beží trest zastavenia súťažnej činnosti alebo pokiaľ 

dostal ČK3, jeho previnenie bolo uvedené v zápise, ale disciplinárna komisia o 

treste ešte nerozhodla; 

III. ak nastúpil hráč zo súpisky družstva za iné družstvo svojho klubu pokiaľ takýto 

štart nie je súťažným poriadkom povolený; 

IV. ak nastúpil hráč v nižšej vekovej kategórii; 

V. odmietol sa podrobiť kontrole totožnosti alebo sa jej vyhol; 

VI. ak nastúpil na zápas piaty hráč na striedavý štart, hosťovanie; alebo ak nastúpil 

na zápas tretí hráč na striedavý štart z vyššej do nižšej súťaže alebo štvrtý hráč 

na striedavý štart z nižšej do vyššej súťaže. 

VII. ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už nastúpil v inom zápase konaného v rámci 

rovnakého kola tej istej súťaže za iný klub; 

VIII. ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už je registrovaný v inom klube a jeho štart nie 

je povolený; 

IX. ak nastúpil na zápas hráč bez klubovej príslušnosti; 

X. ak nastúpil na zápas hráč na striedavý štart, ktorý nastúpil v inom zápase v ten 

istý deň za iný klub v rovnakej vekovej kategórii; 

XI. ak nastúpil na zápas hráč na striedavý štart v súťaži, kde mu nebol povolený 

striedavý štart. 

13.3. 

Rozhodnutie o herných dôsledkoch môže urobiť iba riadiaci orgán súťaže. 

13.4. 

Riadiaci orgán súťaže môže rozhodnúť o výsledku zápasu aj vtedy, keď neboli podané 

námietky. O výsledku zápasu musí riadiaci orgán súťaže rozhodnúť do 3 mesiacov odo dňa 

jeho odohratia. Takéto rozhodnutie však nesmie mať za následok zmenu účastníka už v 

prebiehajúcej súťaži. 

13.5. 

Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť na určitý počet súťažných zápasov, tieto zápasy 

odohrá, ale po skončení zastavenia činnosti mu riadiaci orgán súťaže odpočíta získané body 

v dobe zastavenia činnosti. 

13.6. 

Všetky porušenia ustanovení tohto súťažného poriadku, Rozpisu súťaží SZFB, ostatných 

florbalových poriadkov a predpisov riešia riadiace orgány súťaží a podľa priestupkov robia 

príslušné opatrenia patriace do ich pôsobnosti buď sami, alebo ich postupujú príslušným 

komisiám. 

  

ČLÁNOK 14 

Hodnotenie výsledkov v súťaži 

14.1. 
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Riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže stanoví systém hodnotenia výsledkov. Počas 

súťažného ročníka nie je možné systém hodnotenia upravovať. 

Systém hodnotenia výsledkov v SZFB: 

• za víťazstvo v riadnom čase sa udeľujú do tabuľky tri body; 

• za víťazstvo po predĺžení a samostatných nájazdoch sa udeľujú do tabuľky dva body; 

• za remízu v súťažiach, v ktorých sa nepredlžuje, sa udeľuje do tabuľky jeden bod; 

• za prehru po predĺžení a samostatných nájazdoch sa udeľuje do tabuľky jeden bod; 

• za prehru v riadnom hracom čase sa neudeľuje do tabuľky žiadny bod. 

14.2. 

Družstvu, v ktorého prospech bol vyhlásený kontumačný výsledok, sa pridelí plný  bodový 

zisk zo zápasu a aktívny gólový pomer 5:0. 

14.3. 

Družstvu, v ktorého neprospech bol vyhlásený kontumačný výsledok, sa nepridelí žiaden bod 

a započíta sa pasívny gólový pomer 0:5. Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech bol vyhlásený 

kontumačný výsledok, dosiahlo v zápase priaznivejší gólový pomer, platí výsledok 

dosiahnutý na ihrisku. 

14.4. 

Pokiaľ bol vyhlásený kontumačný výsledok v neprospech obidvoch družstiev, nepridelí sa 

družstvám žiaden bod a obom sa započíta pasívny gólový pomer 0:5. 

14.5. 

Ak je vyhlásený kontumačný výsledok v neprospech neorganizujúceho družstva z dôvodu 

nenastúpenia k zápasu, môže poškodené organizujúce družstvo požadovať úhradu  

predpísaného štartovného od hosťujúceho družstva v súťažiach, kde je takáto forma úhrady 

nákladov predpísaná. 

14.6. 

Ak sa zápas neodohrá z viny organizujúceho družstva a riadiaci orgán nerozhodne o vyhlásení 

kontumačného výsledku, je poškodené družstvo oprávnené požadovať úhradu výdajov 

spojených s neodohraním zápasu od organizujúceho družstva. Žiadosť sa podáva riadiacemu 

orgánu súťaže, ktorý určí výšku úhrady. Je oprávnený požiadavky hosťujúceho družstva 

obmedziť alebo výšku úhrady určiť paušálne. V prípade nerešpektovania rozhodnutia 

riadiaceho orgánu súťaže bude začaté disciplinárne konanie. 

14.7. 

Družstvo, v ktorého neprospech budú vyhlásené tri kontumačné výsledky v priebehu  

jedného ročníka súťaže ako dôsledok zavineného nedostavenia sa k súťažnému zápasu, bude 

riadiacim orgánom súťaže zo súťaže vylúčené, bez ohľadu na počet získaných bodov. 

14.8. 

Pokiaľ bolo družstvo zo súťaže vylúčené alebo vystúpilo zo súťaže pred jej ukončením, 

anulujú sa všetky jeho dosiahnuté výsledky a tabuľka sa upraví, ako keby družstvo vôbec 

súťaž nehralo. Družstvo, ktoré bolo zo súťaže vylúčené alebo vystúpilo zo súťaže pred jej 

ukončením, sa nemôže do súťaže v prebiehajúcom ročníku vrátiť. Vždy sa považuje za 

zostupujúce družstvo. 

14.9. 

Ak je družstvo disciplinárnym orgánom potrestané vylúčením zo súťaže, má to dôsledky 

uvedené v ods. 14.8. tohto SP. 

  

ČLÁNOK 15 

Súťaže mládeže 

15.1.  Zásady organizácie súťaží mládeže 
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Hracie doby v súťažiach mládeže uvedie riadiaci orgán vždy v Rozpise súťaží SZFB. Ak to bude 

možné, bude dodržaný hrací čas na tretiny. V záujme rozvoja mládežníckeho florbalu je 

možné vyhlasovať súťaž s upravenými pravidlami, upraveným časom zápasu a upravenými 

rozmermi ihriska. 

15.2.  Riadenie súťaží mládeže 

SZFB organizuje a riadi súťaže mládeže podľa svojich schválených štruktúr súťaží, ktoré 

uvedie v príslušnom Rozpise súťaží SZFB. Organizáciou a riadením nižších úrovní súťaží 

poveruje SZFB regionálne orgány vytvorené v súlade so stanovami SZFB. 

15.3.  Vekové kategórie v súťažiach mládeže 

Za hráča určitej kategórie je pre účely práva štartu v zápase považovaný hráč v príslušnom 

vekovom rozmedzí. Hráč môže byť zaradení do súťaží florbalu najskôr v deň dovŕšenia 5. roku 

veku. Mládež vo florbale sa zaraďuje do nasledujúcich vekových kategórií: 

mladšia prípravka do 8 rokov 

staršia prípravka 9 – 10 rokov 

mladší žiaci / mladšie žiačky 11 – 12 rokov 

starší žiaci / staršie žiačky 13 – 14 rokov 

dorastenci / dorastenky 15 – 16 rokov 

juniori / juniorky 17 – 18 rokov 

Pre určenie veku hráča je rozhodujúce, aby vek určený v príslušnej vekovej kategórii dovŕšil 

v kalendárnom roku začiatku príslušnej súťaže. 

Pre ženské kategórie môžu byť v Rozpisoch súťaží SZFB určené vekové kategórie odlišné. 

15.4.  Umožnenie pôsobenia hráčov v inom klube 

Riadiaci orgán súťaže môže v rozpise súťaží kategórie mladšie žiačky a nižšej umožniť štart 

hráča uvedeného na súpiske jedného klubu i v družstve rovnakej vekovej kategórie iného 

klubu. Za družstvo môže v zápase nastúpiť maximálne 5 hráčov iných klubov. Hráč, ktorý za 

družstvo nastúpi v určitý deň, už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo 

hrajúce rovnakú úroveň súťaže. Toto ustanovenie platí len pre regionálne súťaže. 

15.5.  Pôsobenie hráčov vo vekových kategóriách 

a) Pokiaľ Rozpis súťaže SZFB nestanoví inak, hráči môžu nastúpiť okrem svojej kategórie 

aj v zápasoch vyššej vekovej kategórie takto: hráč určitej vekovej kategórie je 

oprávnený nastúpiť o jednu kategóriu vyššie;  

b) nastúpenie hráča z vyššej vekovej kategórie v zápase nižšej vekovej kategórie je 

neprípustné a bude považované za neoprávnené nastúpenie v zmysle čl. 13 tohto SP 

a postihnuté hernými dôsledkami; 

c) nastúpení hráča vo vyššej vekovej kategórii rozhoduje iba florbalový klub okrem 

ustanovení ods. 5.3., 5.4. a 5.5. tohto SP; 

d) Pokiaľ je hráč určitej vekovej kategórie uvedený na súpiske družstva vyššej vekovej 

kategórie, je vo svojej vekovej kategórii oprávnený nastúpiť iba za A družstvo v 

prípade, že ma klub viac družstiev v tejto vekovej kategórii. Toto ustanovenie neplatí 

pre hráčov vekovej kategórie mladší žiaci, mladšie žiačky a nižších kategórií. 

15.6. 

Povinnosti organizátora zápasu uvedené v čl. 7 tohto SP platia primerane v súťažiach 

mládeže. 

15.7.  Spoločné ustanovenia so súťažami dospelých 

Pre organizovanie a riadenie súťaží mládeže platia plne ustanovenia tohto súťažného 

poriadku, pokiaľ v čl. 15 tohto SP nie je ustanovené inak. 

  

ČLÁNOK 16 

Súťaže veteránov 
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16.1.  Riadenie súťaží veteránov 

SZFB organizuje súťaže veteránov podľa svojich schválených štruktúr súťaží, ktoré uvedie v 

Rozpise súťaží SZFB. 

16.2.  Vekové kategórie 

Pre účely práva štartu vo veteránskych súťažiach sa za hráča tejto kategórie považujú hráči 

vo veku 35 rokov a starší ako aj hráčky vo veku 30 rokov a staršie. Pre stanovenie veku hráča 

je rozhodujúce, aby stanovený vek dosiahol v kalendárnom roku na konci príslušnej súťaže. 

Výnimky v štarte mladších hráčov môžu byť stanovené v  príslušnom rozpise súťaže. 

Veteránske kategórie: 

30+ hráčky 30 rokov a staršie 

35+ hráči a hráčky 35 rokov a starší 

40+ hráči a hráčky 40 rokov a starší 

45+ hráči a hráčky 45 rokov a starší 

50+ hráči a hráčky 50 rokov a starší 

16.3.  Pôsobenie hráčov v súťaži veteránov 

a) V súťaži veteránov môžu nastupovať iba hráči s platnou licenciou. 

b) Nastúpenie mladšieho hráča, než stanovuje príslušná veková kategória, je 

neprístupné (s výnimkou prípadne stanovenou v rozpise súťaže podľa ods. 16.2. tohto 

SP) a bude vždy postihnuté hernými dôsledkami. 

c) Ženy môžu v súťažiach veteránov nastupovať bez obmedzenia, okrem ustanovení 

uvedených v ods. 16.2. a 16.3. tohto SP. 

16.4.  Náležitosti družstiev v súťaži veteránov 

a) Každé družstvo musí v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže vyplniť súpisku 

družstva. 

b) Hráč neuvedený na súpiske družstva sa nemôže zúčastniť zápasu. 

c) Na súpiske môžu byť uvedení aj hráči registrovaní v inom klube. 

d) Hráč môže v jednom ročníku veteránskej súťaže nastúpiť v príslušnej kategórii iba za 

jedno družstvo. 

16.5.  Povinnosti organizátora zápasu 

Povinnosti organizátora zápasu uvedené v čl. 7 tohto SP platí primerane i v súťaži veteránov. 

16.6.  Spoločné ustanovenia 

Pre organizovanie a riadenie súťaží veteránov platia ustanovenia tohto súťažného poriadku, 

pokiaľ v čl. 16 tohto SP nie je stanovené inak. 

 

ČLÁNOK 17 

Námietky 

17.1. 

Námietky je možné podať spravidla pri: 

a) porušení ustanovení tohto súťažného poriadku a Rozpisu súťaží SZFB; 

b) porušení ustanovení pravidiel florbalu; 

c) porušení ďalších platných florbalových nariadení a predpisov. 

17.2. 

Námietky podané proti technickým chybám rozhodcov nemôžu mať vplyv na zmenu výsledku 

dosiahnutého na ihrisku, pokiaľ iným nezávislým orgánom nebol rozhodcovi preukázaný 

úmysel ovplyvniť výsledok. 

17.3. 

Námietky proti skutočnostiam známym v priebehu zápasu alebo ihneď po zápase je rozhodca 

povinný na žiadosť vedúceho družstva zaznamenať do zápisu o stretnutí. Takéto námietky je 

vedúci družstva povinný uplatniť ihneď po skončení zápasu, ešte pred overením zápisu o 
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stretnutí. Vedúci družstva nie je oprávnený vznášať námietky alebo pripomienky k výkonu 

rozhodcu. 

17.4. 

Podanie námietky musí byť vykonané v písomnej forme elektronickou poštou na adresu 

príslušného riadiaceho orgánu súťaže a musí byť z neho jasné, kto ju posiela, ktorej veci sa 

týka a čo sleduje. Musí byť podpísaná minimálne jedným zástupcom klubu podľa podpisových 

vzorov. Kópia námietky musí byť zaslaná strane, proti ktorej námietka smeruje a to 

elektronickou formou na oficiálnu adresu klubu registrovanú na SZFB. 

Podanie námietky musí byť vykonané do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zápasu. 

Najneskôr však musí byť námietka podaná 12 hodín pred začiatkom nasledujúceho zápasu 

každého z družstiev, ktoré je námietkou dotknuté. Toto neplatí pre zápas so začiatkom v 

rovnaký deň ako zápas, proti ktorému je námietka podávaná. 

Strana, proti ktorej je námietka smeruje, môže zaslať elektronickou poštou na adresu 

príslušného riadiaceho orgánu súťaže vyjadrenie do 2 dní od podania námietky. Najneskôr 

však musí byť vyjadrenie k námietke zaslané 10 hodín pred začiatkom nasledujúceho zápasu 

každého z družstiev, ktoré je námietkou dotknuté. Toto neplatí pre zápas so začiatkom v 

rovnaký deň ako zápas, proti ktorému je námietka podávaná. 

17.5. 

Námietka musí spĺňať tieto obsahové náležitosti: 

a) označenie orgánu, ktorému sa podáva námietka; 

b) názov a adresu klubu, ktorý podáva námietku; 

c) kontaktné údaje oprávnených zástupcov klubu; 

d) názov, adresu klubu či strany, proti ktorej sa námietka podáva; 

e) označenie zápasu či predmetnej skutočnosti, proti ktorej sa podáva námietka; 

f) označenie dôvodov námietok; 

g) označenie dôkazov (svedok, listina, atď.); 

h) krátky popis prípadu, situácie ktorá je predmetom námietky; 

i) uviesť, aký výsledok sa podaním námietky očakáva; 

j) podpis oprávneného zástupcu klubu; 

k) doklad o zaplatení príslušného peňažného vkladu v zmysle ods. 17.6. tohto SP. 

17.6. 

Námietka musí byť doložená peňažným vkladom 30 €. 

17.7. 

Vklady sa poukazujú na účet SZFB. Namietajúci  je povinný predložiť kópiu dokladu ako dôkaz 

o zaplatení. Pokiaľ námietky nespĺňajú formálne a obsahové náležitosti uvedené v ods. 17.5. 

tohto SP, môže riadiaci orgán súťaže ich prerokovanie odmietnuť, prípadne určiť lehotu, do 

ktorej musia byť náležitosti splnené dodatočne. V prípade nesplnenia tejto lehoty námietku 

odmietne. 

Náležitosť uvedená v ods. 17.6. tohto SP - vklad musí byť splnená bezpodmienečne. 

17.8. 

Rozhodnutie o bezchybne podanej námietke vydá riadiaci orgán súťaže do 14 dní odo dňa 

podania námietky. Najneskôr však vydá rozhodnutie 3 hodiny pred začiatkom nasledujúceho 

zápasu každého z družstiev, ktoré je námietkou dotknuté. Toto neplatí pre zápas so 

začiatkom v rovnaký deň ako zápas, proti ktorému je námietka podávaná. 

Dňom podania námietky uvedenej priamo v zápise o stretnutí sa rozumie deň ukončenia 

tohto zápasu. 

Rozhodnutie o námietke doručí riadiaci orgán obom stranám elektronickou poštou na ich 

registrované adresy na SZFB. 

17.9.  Spoločné ustanovenia k námietkovému riešeniu 
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a) Námietky možno vziať späť (odvolať) najneskôr pred zahájením ich prerokovania. 

Pokiaľ boli námietky vzaté späť, bude namietajúcemu vklad vrátený. 

b) Pokiaľ bolo námietkam aspoň čiastočne vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v 

opačnom prípade prepadá v prospech SZFB. Pokiaľ sa zistí, že námietky sú založené 

na úmyselných nepravdivých údajoch, budú takéto jednania potrestané disciplinárne. 

 

ČLÁNOK 18 

Odvolania 

18.1. 

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré v I. stupni vydal riadiaci orgán súťaže, je možné podať 

elektronicky e-mailom v zmysle čl. 3, ods. 3.5. Odvolacieho poriadku SZFB riadiacemu orgánu 

súťaže, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

18.2. 

Odvolanie je potrebné podať do 15 dní po doručení rozhodnutia. 

18.3. 

Odvolanie musí spĺňať podmienky ustanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

18.4. 

Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

ČLÁNOK 19 

Organizácia pohárovej súťaže 

19.1. 

SZFB má nezastupiteľné právo vyhlásiť v súťažnom ročníku pohárové súťaže SZFB. 

19.2. 

Podmienky účasti, hrací systém, ekonomické pravidlá, termíny a ďalšie náležitosti sú 

súčasťou príslušného Rozpisu súťaží SZFB vydaného príslušným riadiacim orgánom. Finálový 

zápas sa hrá na ihrisku, ktoré určí riadiaci orgán súťaže. 

19.3. 

Pre riadenie pohárových súťaží platia primerane ustanovenia tohto súťažného poriadku, 

pokiaľ rozpis danej súťaže neustanoví inak. 

 

ČLÁNOK 20 

Organizácia priateľských súťaží 

20.1. 

V prípade organizácie priateľských súťaží, zápasov sa použijú primerane ustanovenia tohto 

súťažného poriadku. Riadiace orgány súťaží môžu určiť podrobnejšie podmienky organizácie 

priateľských súťaží. 

20.2. 

Propozície priateľských súťaží a priateľské zápasy schvaľuje riadiaci orgán organizátora. 

Organizátor priateľskej súťaže, zápasu je povinný zaslať riadiacemu orgánu súťaže schválené 

propozície a zoznam zúčastnených družstiev. 

20.3. 

V prípade, že sú propozície zaslané riadiacemu orgánu súťaží a odpovedajú tomuto 

súťažnému poriadku, prípadné disciplinárne priestupky spadajú do pôsobnosti disciplinárnej 

komisie. 

  

ČLÁNOK 21 

Súťaže s upravenými pravidlami 

21.1. 
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V záujme rozvoja a rozšírenia florbalového hnutia je možné vyhlasovať súťaž s upravenými 

pravidlami, upraveným časom zápasu a upravenými rozmermi ihriska. 

21.2. 

Pri schvaľovaní súťaží, v ktorých sa hrajú zápasy podľa upravených pravidiel, sa postupuje 

podľa ustanovení tohto súťažného poriadku. Hrať súťažné zápasy je možné iba podľa 

pravidiel schválených riadiacim orgánom súťaží. 

 

ČLÁNOK 22 

Záverečné ustanovenia 

22.1. 

Všetky rozhodnutia o žiadosti vydá riadiaci orgán súťaže najneskôr do 14 dní odo dňa 

doručenia kompletnej žiadosti a po pripísaní príslušného poplatku na účet SZFB. 

22.2. 

Rozhodovanie v prípade nepredvídaných udalostí, vyššia moc, má právo výhradne vykonávať 

Prezídium SZFB. 

22.3.    

Tento Súťažný poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB. Súťažný poriadok nadobúda 

účinnosť a platnosť 3. septembra 2021. Ku dňu 2. septembra 2021 končí platnosť 

doterajšieho Súťažného poriadku SZFB.  

 


