
Výpis dotazů a odpovědí zaslaných na pravidla@cfbu.cz 
týkající se edice 2014 

Otázka: 
Neshoda v pravidlech florbalu. Dovoluji si upozornit na neshodu v pravidlech, které jsem si stáhnul dnes ze webových 
stránek čfbu. V části 410 2. o Kontrole výstroje se píše, že po kapitánově žádosti je na rozhodčím zda výstroj zkontroluje 
či ne a v druhé části článku se píše, že je povinen rozhodčí zkontrolovat výzbroj hráče. Děkuji za odpověď, zda jsem 
výklad pravidel nepochopil správně nebo je drobná chyba v pravidlech. 

Odpověď: 
Nejedná se o neshodu. Tato ustanovení byla již v edici pravidel 2010. Pravidlo je skutečně myšleno tak, že výzbroj – tzn. 
hokejku – je rozhodčí povinen zkontrolovat vždy, když o to kapitán soupeře požádá. Naopak o kontrole jiného vybavení 
(především dresu) může rozhodčí rozhodnout, zdali ji provede. Proč? Protože nedostatek týkající se hokejky vede 
k trestu pro hráče (ČK) a trest bude udělen při každé nesprávné hokejce. Naopak i více nedostatků ve vybavení hráčů 
vede pouze k jednomu trestu pro družstvo za utkání. Tzn., pokud např. jednomu hráči chybí štulpny a druhý je má jiné 
barvy, rozhodčí udělí pouze jeden trest. Pokud již v utkání k udělení trestu za nesprávné vybavení došlo a kapitán 
soupeře upozorní na další závadu, je zcela zbytečné kontrolu dělat, protože již nepovede k dalšímu potrestání. 
O tom, že nesprávné vybavení vede pouze k jednomu trestu, pojednává pravidlo 605/25 – cituji: 

Používá-li hráč nesprávný dres. (bez signálu) 
Přestupky týkající se dresu nesmí vést k více než k jednomu vyloučení pro družstvo za utkání. Avšak chybějící čísla na 
hrudi musí být pouze nahlášena řídícímu orgánu soutěže. Rozhodčí, pokud je to možné, hráče nejprve upozorní, než 
provedou příslušná opatření. 

Otázka: 
Převzetí míčku? Chtěl bych Vás poprosit o bližší vysvětlení k tomuto pravidlu? Z mého pohledu ho chápu tak, že jako 
gólman nemůžu přihrát ani vyhodit míček s tím, že by se ho jako první dotknul můj vlastní spoluhráč…? Můžete mi říct, 
co vlastně v té bráně můžu? Došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za 
přestupek považováno i pouhé převzetí míčku; 

Odpověď: 
Pravidlo bohužel nevykládáte správně. Jedná se o pravidlo 507/18, cituji: 

Pokud brankář přijme přihrávku či převezme míč od spoluhráče. (924) 
To se považuje za přestupek, pouze pokud byla přihrávka, dle názoru rozhodčích, úmyslná. Přijetí přihrávky znamená, že 
se brankář dotkne míče rukou či paží a to i pokud předtím míč tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Brankář 
smí přijmout přihrávku od spoluhráče, je-li v okamžiku přijetí přihrávky zcela mimo velké brankoviště a je tudíž 
považován za hráče v poli. Pokud brankář opustí zcela velké brankoviště, zastaví míč, vrátí se zpět do velkého 
brankoviště a zvedne stojící míč, není to pokládáno za přihrávku brankáři. 
Přihrávka brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže mít za následek trestné střílení. 

Z vlastního pravidla (tučná věta) plyne, že přestupku se dopouští BRANKÁŘ tím, že přijme přihrávku od spoluhráče. Tzn., 
v žádném případě se nejedná o situaci, kdy brankář míček vyhazuje. 
Nově je za přestupek BRANKÁŘE považováno, nejen to, že přijme přihrávku, ale i že převezme míček od spoluhráče. 
Např. hráč s míčkem na hokejce přiběhne k brance a zastaví se. Hráč nepřihraje, jen stojí s míčkem na čepeli, a brankář 
jeho družstva se k němu přiblíží a PŘEVEZME míček z jeho čepele. Nejednalo se o přihrávku, přesto se nově dle pravidel 
brankář dopustil přestupku, že PŘEVZAL míček od spoluhráče. 

Otázka: 
Upřesnění výkladu pravidla ohledně přijetí přihrávky gólmanem. Chtěl bych se zeptat, jak si mám přesně vyložit novou 
specifikaci pravidla převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče. Jak si toto mám vyložit? Mění se tím něco pro 
brankáře? 

Odpověď: 
jedná se o situaci, kdy nedojde k úmyslné přihrávce, přesto se míček dostane od spoluhráče k brankáři. Např. hráč 
s míčkem na hokejce přiběhne k brance a zastaví se. Hráč nepřihraje, jen stojí s míčkem na čepeli, a brankář jeho 
družstva se k němu přiblíží a PŘEVEZME míček z jeho čepele. Nejednalo se o přihrávku, přesto se nově dle pravidel 
brankář dopustil přestupku, že PŘEVZAL míček od spoluhráče.  
Dalším důvodem úpravy pravidla je fakt, že často se při přijetí přihrávky ze strany brankáře spekulovalo, zda-li šlo o 
úmyslnou přihrávku. Převzetí znamená, že byť hráč nechtěl přihrát brankáři, tak tím, že brankář míček převezme, 
dopouští se přestupku. 
Pro brankáře se tím prakticky nic nemění, nadále nemůže přijmout či převzít míček od spoluhráče. Úprava pravidel je 
upřesnění výkladu situací. 
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