Zkrácená pravidla pro 6.Diecézní ministrantský florbalový turnaj
Prodloužení
Strany se nemění, končí po vstřelení branky.
Trestné střílení po prodloužení
5 hráčů, každý jednou vystřelí. Týmy se střídají, nesmí jít jeden hráč víckrát za kolo. Kapitáni
si střihnou a kdo vyhraje rozhodne, které družstvo začne. Kapitán nahlásí přesné pořadí
hráčů jak budou střílet po sobě.
Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, utkání je ukončeno a
vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka.
Střídání hráčů
Se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání. Střídání musí být
provedeno ve vlastním prostoru pro střídání družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překročit
mantinel dříve, než může střídající vstoupit na hrací plochu.
Brankář
Hráči označenému jako brankář není dovoleno se stejného utkání účastnit jako hráč v poli s
florbalkou. Brankáři není dovoleno používat florbalku.
Kapitán
Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi
spolupracovat. Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem.
Potrestaný kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími, pokud jimi není osloven.
Vhazování
Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování
provádí na středovém bodě. Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení
po skončení třetiny či které rozhodlo utkání se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na
středovém bodě, obě družstva musí být na jejich vlastních polovinách hřiště.
Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.
Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích
zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně florbalky.
Míč musí být zahrán florbalkou. Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva.
Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním
žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru.
Situace vedoucí k vhazování
Je-li míč poškozen, zranění na hřišti, neobvyklá situace, není-li proměněno trestné střílení.
Rozehrání
Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. 1 m od mantinelu,
avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.
Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m
od míče, včetně florbalky.

Míč musí být rozehrán florbalkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný. Hráč
provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč
nebo výstroj jiného hráče.
Situace vedoucí k rozehrání
Opustí-li míč hřiště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.
Volný úder
Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo,
provádět volný úder. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou
prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého
brankoviště. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení
alespoň 3 m od míče, včetně florbalky. Míč musí být rozehrán florbalkou a musí být zasažen,
ne tažený či zvedaný. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud
se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.
Přestupky vedoucí k volnému úderu
1 Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne či kopne do soupeřovy florbalky.
2 Pokud hráč přidrží soupeře či soupeřovu florbalku.
3 Zvedne-li hráč v poli čepel florbalky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením
míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče.
4 Pokud hráč v poli hraje nebo se snaží hrát chodidlem, spodní částí nohy nebo jakoukoliv
částí florbalky nad úrovní kolen.
5 Vloží-li hráč v poli svou florbalku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla.
6 Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne
nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem.
7 Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho florbalky, jiného
hráče či vybavení jiného hráče.
8 Je-li hráč v poli v malém brankovišti.
9 Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu.
10 Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč.
11 Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu.
12 Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště.
13 Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru.
14 Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy.
15 Pokud brankář přijme přihrávku či převezme míč od spoluhráče
13 Je-li udělen trest během hry
14 Když hráč zdržuje hru.
15 Když hráč v poli hraje míč hlavou.
Trestné střílení
1 Trestné střílení musí být zahájeno dotekem florbalky a provádí se ze středového bodu.
2 Hráč provádějící trestné střílení musí být během celého trestného střílení neustále v
pohybu směrem k soupeřově bráně.(hráč a míč nesmí současně úplně zastavit nebo změnit
směr od soupeřovy brány. Jakmile brankář tečuje míč nebo se míč dotkne přední strany
konstrukce brány, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během

tohoto trestného střílení. Zasáhne-li míč přední stranu konstrukce brány, poté zasáhne
brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, branka bude uznána.)
Odložené trestné střílení
je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému
střílení stále pod kontrolou míč a probíhá branková situace.
Přestupky vedoucí k trestnému střílení
1. Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se
družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení.
Tresty
Přestupky vedoucí k minutovému vyloučením na trestnou lavici
1. Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče,
zasáhne, blokuje, zvedne či kopne do soupeřovy florbalky.
2. Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosažení míče
přidrží soupeře či soupeřovu florbalku.
3. Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu chodidlem, spodní částí nohy nebo jakoukoliv
částí florbalky.
4. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou florbalkou.

