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PREDPIS POVINNOSTI KLUBU MAŤ VYŠKOLENÝCH 
ROZHODCOV 

(súťažná smernica) 
 

1.1. 

Týmto predpisom je stanovená všeobecná povinnosť florbalového klubu, ktorého družstvá 

štartujú v určitých súťažiach, mať vyškolených rozhodcov. Tento predpis je vydaný na 

zabezpečenie priebehu všetkých florbalových súťaží. 

 

2.1. 

Každý klub je povinný mať: 

a) za všetky družstvá v mládežníckych kategóriách vyškolených dvoch rozhodcov, ktorí 

si v sezóne riadne splnia povinnosti dané štatútom rozhodcu (observera), 

b) za všetky družstvá v kategórii mužov dvoch vyškolených rozhodcov, ktorí si v sezóne 

riadne splnia povinnosti dané štatútom rozhodcu, 

c) za všetky družstvá v kategórii žien dvoch vyškolených rozhodcov, ktorí si v sezóne 

riadne splnia povinnosti dané štatútom rozhodcu. 

2.2. 

Ďalej platí, že: 

• do povinnosti klubu sa započítavajú aj vyškolení observeri 

• rozhodca musí byť starší ako 15 rokov  

• rozhodca môže plniť povinnosť iba v klube, v ktorom je riadne registrovaný 

• vyškolený rozhodca sa započítava tomu klubu, v ktorom je rozhodca registrovaný v 

čase získania rozhodcovskej licencie 

 

3.1. 

Povinnosti rozhodcovskej licencie, predovšetkým počet hracích dní, ktoré je rozhodca 

povinný ponúknuť k nominácii, sú uvedené v štatúte rozhodcu (observera), ktorý rozhodca 

(observer) pred sezónou podpisuje. 

 

4.1. 

Z plnenia tejto povinnosti sú oslobodené kluby, ktorých družstvá štartujú v súťažiach 

kategórie mužov, kategórie žien a v mládežníckych kategóriách prvým rokom. Ak klub 

pôsobí v kategórii mužov, žien alebo mládeže v ďalších rokoch, musí túto povinnosť plniť. 

 

5.1. 

Za nesplnenie tohto predpisu stanovuje SZFB výšku sankcie, ktorá je udelená klubu formou 

poriadkovej pokuty strhnutej zo súťažnej zábezpeky družstiev. Výška pokuty stanovená 

SZFB je  100 € za jedného rozhodcu. Sankcie sa klubom vystavia v aktuálnej sezóne do 30. 1. 

na základe nesplnenia povinnosti rozhodcov rozhodovať určený počet zápasov v zmysle 

štatútu rozhodcu. 
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6.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. júla 

2018. Ku dňu 30. júna 2018 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis povinnosti klubu mať 

vyškolených rozhodcov“. 


