PRAVIDLA
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
17. 12. 2016 - MUŽI
 Počet hráčů:
Na hrací ploše během hry mohou být pouze 3 hráči v poli (bez brankaře). Týmy mohou mít také náhradníky,
maximální počet je 5 hráčů v družstvu.
 Hrací doba
2x4 minuty (ve vyřazovacích bojích opět 2x4 minuty).
 Střídání
Je povoleno libovolné střídání (kdykoliv v průběhu hry a jakýkoli počet hráčů).
 Zahájení hry - vhazování
Rozhodčí zahajuje hru ze středového bodu, protihráči stojí čelem proti sobě ve směru útoku, čepele hokejky
jsou položeny rovnoběžně na zemi v blízkosti míčku, který leží v klidu na podlaze. Na signál rozhodčího se
snaží hráči rozehrát míček svým spoluhráčům, kteří stojí na vlastní polovině a jsou vzdáleni minimálně 2
metry od rozehrávajících hráčů. Stejným způsobem se hra zahajuje v případě přerušení hry z důvodu
vstřelení gólu.
Přímo z vhazování lze vstřelit gól!
 Rozehrání autu
Pokud hráč zahraje míček mimo hrací plochu, rozehrává soupeř z místa, kde míček opustil hrací plochu.
Rozehrání míčku provádí hráč úderem, ne tažením nebo zvedáním a nesmí se dotknout míčku dvakrát za
sebou. Protihráči musí dodržovat vzdálenost minimálně 2 metry od rozehrávajícího hráče. Stejné pravidlo
platí, pokud se míček dotkne stropu.
Pokud míček opustí hrací plochu, dotkne se stropu nebo dojde k jeho zničení a nelze určit, které družstvo to
zavinilo, vhazuje se způsobem používaným při zahájení hry.
Hráč musí rozehrát míček maximálně do 5 vteřin, aby se nedopustil přestupku zdržování hry.
Branka vstřelená přímo z rozehrání autu neplatí. (To platí i pro vlastní gól přímo z rozehrání).
 Přestupky
Je zakázáno:
- sekání (prudký úder do soupeřovy hokejky)
- hra ve výskoku
- hákování nebo nadzvednutí hokejky
- hraní hlavou nebo rukou
- přihrávka nohou
- hraní nebo pokus o zasažení míčku nad pasem
- hraní hokejkou mezi nohama soupeře
- zpracování míčku nohou více než jedním přikopnutím
- strkání nebo nabíhání do soupeře
- nedodržování dvoumetrové vzdálenosti při rozehrání
- hrát v kleče na obou kolenou
- zdržování hry (max. 5 vteřiny na rozehrání)
- hra v brankovišti, není dovolena pokud je hráč jakoukoliv částí těla v brankovišti
- držení protihráče
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- házení hokejky
- nesportovní chování
- při střelbě nesmí nápřah ani došvih hokejky přesáhnout úroveň pasu
Pokud hráč poruší pravidlo, je jeho družstvo potrestáno:
a) volným úderem z místa přestupku (úderem, ne tažením, hráč se nesmí míčku dotknout dvakrát za sebou).
Protihráč musí být vzdálen min. 2 m od rozehrávajícího. Je-li proveden přestupek blíže než 3 m od
brankoviště, rozehrání se posune do správné vzdálenosti.
Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.
b) trestným střílením, které se nařizuje:
- za faul v brankové příležitosti
- když je hráč jakoukoliv částí těla v brankovišti a ovlivňuje tak hru
Provádí se ze značky sedmimetrového bodu před brankou úderem nebo tahem do prázdné branky. Během
provádění trestného střílení musí všichni hráči, kromě provádějícího, vzdálit se od brankoviště, na nějž je
prováděno trestné střílení a nesmí do něho nijak zasahovat.
 Hra v brankovišti
Hrát hokejkou v brankovišti je dovoleno, ale hráč nesmí hrát, pokud je v brankovišti jakoukoliv částí těla
(hráč stojí nebo klečí v brankovišti).
Proviní-li se útočící hráč, je jeho družstvo potrestáno ztrátou míčku, a následně soupeř může rozehrávat
úderem z rohu na úrovni brankové čáry.
Proviní-li se bránící hráč, je jeho družstvo potrestáno trestným střílením.
 Dosažení branky
Platná branka:
Branky může být dosaženo jen hokejkou. Vystřelí-li útočící hráč míček a ten se od jeho spoluhráče odrazí do
branky, aniž by jej spoluhráč úmyslně usměrnil, pak branka platí. Je-li vstřelen vlastní gól (toto neplatí pro
vlastní gól z rozehrání).
Neplatná branka:
Branka neplatí, byla-li dosažena úmyslně jinak než hokejkou, tj. kopnutím nebo usměrněním nohou, rukou,
tělem. Byl-li útočící hráč v okamžiku střelby v brankovišti jakoukoliv částí těla. Nepřešel-li míček
brankovou čáru celým svým objemem. Je-li branka i vlastní vstřelena přímo z rozehrání.
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