
Pravidlá 4.ročníka Miniflorbalovej ligy
v Rimavskej Sobote (2014/2015)

§1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

P01 Tento dokument upravuje pravidlá Miniflorbalovej ligy v Rimavskej
Sobote (ďalej len MFL).

P02 Pravidlá MFL sú spísané na základe predpokladu, že do ligy
vstupujú družstvá a hráči,  ktorí  majú spoločný cieľ – športovať,
súťažiť  a napredovať.  Kde  majú  ľudia  spoločný  cieľ,  nájdu  aj
spoločnú reč a vyriešia každý problém.

P03 MFL sa hrá podľa platných pravidiel florbalu s výnimkami uvedenými
v tomto dokumente.

P04 MFL  riadi  zástupca  organizátora  súťaže podľa  pravidiel
uvedených v tomto dokumente. Ak nastane situácia v tomto dokumente
nepopísaná, platí rozhodnutie zástupcu organizátora súťaže.

P05 Vysvetlenie pojmov používaných v tomto dokumente:

Družstvom sa  rozumie  skupina  miniflorbalistov,  ktorá  je  pomenovaná
názvom  a  voči  zástupcovi  organizátora  súťaže  zastupovaná  vedúcim
družstva.

Tímom sa  rozumie  skupina  miniflorbalistov  napísaná na  súpiske  tímu.
Jedno družstvo môže v 4.ročníku MFL prihlásiť až dva tímy.

Dopísaním na súpisku sa rozumie zapísanie hráča na súpisku tímu, ktorý
nebol v danom ročníku napísaný na súpiske žiadneho iného tímu MFL.

Prepísaním na súpisku sa rozumie prepis hráča zo súpisky jedného tímu
družstva na súpisku druhého tímu toho istého družstva.

Prestupom sa rozumie prepis hráč zo súpisky jedného tímu družstva na
súpisku iného tímu iného družstva.

Prestupové obdobie trvá od začiatku MFL do 22.januára 2015. Počas
neho je možné vykonať dopísanie, prepísanie a prestup hráča.

§2 USTANOVENIA PRE HRÁČOV

P06 Hráčom v družstve MFL môže byť muž, žena, chlapec či dievča.

P07 Hráč môže hrať v jednom kole MFL len za jeden  tím, na ktorého
súpiske je napísaný.

P08 Hráči bez vydaného občianskeho preukazu môžu v súťaži štartovať
len  po  súhlase  zástupcu  organizátora  súťaže.  Ten  môže  súhlas
podmieniť napr. potvrdením o súhlase štartu v MFL od rodiča hráča.

P09 Hráči  v poli  musia mať  na  sebe  dres  skladajúci  sa  z     trička
a     krátkych, alebo elastických nohavíc. Čísla na dresoch nie sú povinné.
Farby  tričiek  hráčov  jedného  družstva  majú  byť  podobné.  V prípade
nedostatočného kontrastu medzi súperiacimi družstvami organizátor MFL
zabezpečí rozlišovačky.



P10 Rozhodca nepripustí  do  hry  hráča,  ktorý  má  na  sebe  čačky
(hodinky,  retiazky,  diamantové  náhrdelníky  a  pod.),  ktorými  by  mohol
spôsobiť zranenie sebe či súperovi, alebo hráča, ktorý krváca.

P11 Brankár  musí  mať  počas  zápasu  ochranu  tváre,  tričko  a dlhé
nohavice. Brankár môže používať ďalšie ochranné pomôcky (suspenzor,
kolenačku,  lakťovačku  a  pod.),  avšak  žiadne  k chytaniu  striel.  Tenké
rukavice sa považujú za ochrannú pomôcku.

P12 Po  udelení  vyššieho  trestu  ide  previnilec  do  priestoru  mimo
ihriska,  striedačky,  trestnej  lavice  a             hľadiska  .  Náhradník  za  neho
odpyká nižší  trest  na trestnej  lavici.  Pokiaľ  hráč  po udelení  vyššieho
trestu neopustí priestor ihriska, striedačiek, trestnej lavice či hľadiska
do  1  minúty  po  vyzvaní  rozhodcom,  nasleduje  ukončenie  zápasu
a jeho kontumácia.

P13 Pri udelení druhého a ďalšieho (n-tého) vyššieho trestu pre hráča,
má hráč automaticky zastavenú činnosť na (n-1) zápasov, okrem prípadu
udelenia vyššieho trestu spojeného s hrubým nešportovým správaním.

P14 V  prípade  udelenia  vyššieho  trestu  spojeného  s hrubým
nešportovým správaním zástupca organizátora súťaže navrhne trest
zastavenia činnosti od 1 zápasu, až do vylúčenia hráča z celého ročníka
MFL a to do 3 dní od konania zápasu. Do ďalších 3 dní získa stanoviská
vedúcich  družstiev MFL  k  navrhnutému  trestu,  pričom  pre  jeho
prijatie  je  potrebný  súhlas  aspoň  polovice  zo  všetkých  vedúcich
družstiev.  Ak navrhnutý trest  nie je prijatý,  automaticky je udelený
trest  na  1 zápas.  Do  rozhodnutia  o  treste  nesmie  hráč  nastúpiť  na
žiaden zápas MFL.

§3 USTANOVENIA PRE DRUŽSTVO A TÍMY

P15 Družstvo  sa  do  súťaže  prihlasuje  oznámením  názvu,  vedúceho
družstva a zaplatením vratnej zálohy za každý prihlásený  tím  osobne u
zástupcu organizátora súťaže.

P16 Ak  družstvo  do  MFL  prihlasuje  vedúci  družstva  MFL  z  predošlej
sezóny, družstvo má právo byť zaradené do súťaží podľa umiestnenie v
predošlom ročníku MFL.  Vedúci  družstva z  predošlej  sezóny môže toto
právo doložiteľne previesť na iného člena družstva z minulej sezóny.

P17 Vedúci  družstva  po  akceptovaní  prihlásenia  družstva  a  stanovení
systému súťaží do termínu určeného  zástupcom organizátora súťaže
pošle  na e-mail  MFL súpisku pre každý prihlásený tím, ktorá obsahuje
mená a vek hráčov.

P18 Dopísanie a prepis hráča na súpisku družstva v priebehu súťaží musí
potvrdiť zástupca organizátora súťaže na základe požiadavky vedúceho
družstva.  Pri  prestupe hráča musí  tento  hráč  osobne potvrdiť  súhlas  s
prestupom.  Zástupca  organizátora  súťaže o prestupe  upovedomí
vedúceho družstva, z ktorého hráč prestupuje.

P19 Prestup a prepis je bezplatný a neodvolateľný.



P20 Po  prepise  hráča  medzi  tímami  družstva  môže  byť  tento  znova
prepísaný najskôr po uplynutí kalendárneho mesiaca. Toto obmedzenie sa
nevzťahuje na prestup.

P21 Počas  sezóny  môže  hráč  vykonať  len  jeden  prestup  z jedného
družstva do druhého.

P22 Vratná záloha je  počas  MFL použitá  na krytie  nepredpokladaných
výdavkov  z dôvodu  nezaplatenej  platby  za  zápas,  kontumácie  zápasu,
poškodenia  majetku  apod.,  ktoré  sa  od  družstva  nepodarilo  vymôcť
dohodou. Po skončení MFL je zvyšok vratnej zálohy družstvu navrátený.

§4 USTANOVENIA PRE ROZHODCOV

Na  základe  skúseností  z predošlých  ročníkov  MFL  sú  v  §4  uvedené
základné pravidlá ako pomôcka pre rozhodcov a hráčov MFL.

P23 Rozhodca sleduje najmä technické priestupky hokejkou (dvíhanie,
sekanie,  blokovanie  súperovej  hokejky  pred  zasiahnutím  loptičky
hokejkou). Dva dotyky nohou nepíska ako priestupok, ak ich považuje
za  neúmyselné.  Prihrávka  nohou  je  podľa  nových  pravidiel  florbalu
dovolená.

P24 Rozhodca sa snaží využívať pravidlo o výhode, t.j. ak tím, ktorý sa
neprevinil  má  loptičku  stále  pod  kontrolou  a  priestupok  voči  nemu
nenastal vo výhodnej streleckej pozícii (v takom prípade sa píska voľný
úder)  rozhodca  predpažením  ruky  a  slovným  upozornením  oznámi
ponechanie  výhody.  Ak  sa  hra  následne  preruší  ešte  pred  gólovou
príležitosťou, rozohrávku dostáva tím, ktorý sa neprevinil a táto sa vykoná
z miesta posledného priestupku.

P25 Ak rozhodca neúmyselne zasiahne do hry (tečuje,  zastaví  alebo
vyhodí loptičku), nariadi vhadzovanie v mieste zásahu do hry. To isté
vykoná ak loptička opustila ihrisko a nie si je istý, ktorému družstvu
prideliť rozohrávku, alebo ak po odpískaní považuje svoje rozhodnutie
za omylné.

P26 Pri  rozohrávaní,  alebo  voľnom  údere  brániaci  hráč zaujme
pozíciu  aspoň  2 m od  loptičky  vrátane  hokejky.  Preto  sa  voľný  úder
nesmie  uskutočniť  vo  vzdialenosti  menšej  než  2,5m  od  malého
bránkoviska.  Rozhodca  nie  je  povinný  hráča  na  nedodržanie
vzdialenosti upozorňovať.

P27 Hráč môže odohrať loptičku maximálne vo výške kolien.

P28 Akýkoľvek náprah a došvih ktorý ohrozí iného hráča sa píska ako
priestupok (pozor, ak už bol hráč hokejkou zasiahnutý nasleduje menší
alebo vyšší  trest  – násilná hra, alebo neúmyselne trafená hlava).  Ak
však pri náprahu a došvihu hráč nikoho neohrozí, je povolená hra na
deduška Večerníčka.

P29 Je možné strkať a tlačiť súpera jedine ramenom o ramená.

P30 Brankár smie mať loptičku pod kontrolou maximálne 3 sekundy.
Brankár nesmie úmyselne prijať loptičku od spoluhráča.



P31 Menší trest sa udeľuje na 1 minútu a hráčovi sa neskracuje. Tím
však po  inkasovanom góle  pokračuje  s  plným počtom hráčov  okrem
prípadu vzájomného vylúčenia súperiacich hráčov.

P32 Vyšší trest sa udeľuje do konca zápasu.

P33 Osobné tresty sa neudeľujú.

P34 Ak je viac vylúčených hráčov jedného tímu, všetci sú na trestnej
lavici  a ich  tresty  sa  merajú  postupne  za  sebou.  Minimálny  počet
hráčov na  hracej  ploche  je  3  (vrátane  brankára).  V  tomto  prípade
pokračuje  tím  ktorého  hráči  sa  voči  pravidlám  previnili  v  hre  po
uplynutí všetkých trestov, alebo po inkasovaní rovnakého počtu gólov,
ako je počet vylúčených hráčov.

P35 Menšie tresty sa udeľujú:

• Ak  hráč  v situácii  bez  možnosti  zasiahnuť  loptičku  zasiahne,
blokuje,  kopne  do  súperovej  hokejky,  resp.  drží  súpera,  alebo
jeho hokejku.

• Hra  vysokou  hokejkou  (t.j.  odohranie  loptičky  nad  pás,  resp.
náprah a došvih ktorý ohrozil iného hráča).

• Tlačenie  hráča  akýmkoľvek  spôsobom  proti  bránke,  alebo
mantinelu.

• Podrazenie.

• Narazenie inak ako rameno na rameno.

• Hra bez hokejky (netýka sa brankára mimo veľkého bránkoviska).

• Ponechanie zlomenej hokejky na hracej ploche.

• Bránenie v hre súperovi bez loptičky.

• Aktívne  bránenie  vo  výhode  brankárovi  v priestore  do  2m  od
neho.

• Postavenie  k loptičke  bližšie  než  2m  pri  rozohrávaní  voľného
úderu.

• Zastavenie loptičky pažou, hlavou alebo rukou.

• Zabránenie  gólu  priestupkom proti  pravidlám  (napr.  vstúpením
brániaceho hráča do bránkoviska, hrou na zemi).

• Veľa hráčov na hracej ploche.

• Opakovanie drobných priestupkov zo strany jedného z družstiev s
cieľom kúskovať hru aj po upozornení rozhodcom.

• Opakované  úmyselné  zdržiavanie  hry  jedným z  družstiev  aj  po
upozornení rozhodcom.

• Komunikácia  kapitána  s rozhodcom  počas  hry,  resp.  neustále
komentovanie,  alebo  spochybňovanie  jeho  rozhodnutí  aj  po
upozornení rozhodcom.



• Nešportová komunikácia smerom k súperovmu hráčovi.

P36 Vyššie tresty sa udeľujú za:

• Násilná hra hokejkou, alebo neúmyselný úder hokejkou do hlavy
súpera.

• Hákovanie.

• Hodenie hokejky v snahe zasiahnuť loptu.

• Napadnutie súpera.

• Podrazenie či narazenie súpera o mantinel či bránku.

• Tretí menší trest v zápase.

• Akákoľvek  komunikácia  hráča  (mimo  funkcie  kapitána)
s rozhodcom.

• Úmyselné zlomenie vlastnej hokejky (aj v hneve).

• Komunikácia  kapitána  s rozhodcom  počas  hry,  resp.  neustále
komentovanie,  alebo  spochybňovanie  rozhodnutí  rozhodcu,  keď
už predtým bol kapitánovi raz menší trest udelený.

P37 Vyšší trest spojený s hrubým nešportovým správaním:

• Bitka, pri ktorej musel zasahovať zapisovateľ zápasu.

• Brutálny faul s cieľom likvidovať súpera.

§5 PRAVIDLÁ MFL

P38 Hrací  systém  a  zaradenie  prihlásených  tímov  do  súťaží  určí
zástupca organizátora súťaže po uzatvorení  počtu tímov v 4.ročníku
MFL  tak,  aby  každý  tím odohral  aspoň  20  súťažných  zápasov
a o konečnom umiestnení sa rozhodlo systémom play off.

P39 Za víťazstvo v zápase základnej  časti  súťaže  sa  tímu do  tabuľky
súťaže udeľujú 2 body, za remízu bod, za prehru sa bod neudeľuje.

P40 Play off sa hrá na minimálne dva, maximálne na tri víťazné zápasy.

P41 O poradí v tabuľke rozhodujú kritériá v poradí:

• počet získaných bodov,

• počet získaných bodov zo vzájomných zápasov,

• rozdiel skóre zo vzájomných zápasov,

• rozdiel skóre v tabuľke,

• dodatočný zápas (ak je potrebný).

P42 Každý  zápas  sa  hrá  2x15  minút  hrubého  času.  Posledné  tri
minúty každého polčasu a počas plynúceho menšieho trestu sa hrá na
čistý čas.

P43 Medzi polčasmi je prestávka počas ktorej si  tímy vymenia strany,
občerstvia sa a hneď nastúpia na ďalší polčas.



P44 Každý tím má nárok vybrať si raz v zápase oddychový čas v trvaní
30 sekúnd. Oddychový čas vyberá kapitán tímu u rozhodcu zápasu (aj
v prípade, že je kapitán vylúčený). Vybrať ho môže len počas prerušenej
hry.

P45 V zápasoch  play  off  nasleduje  po  skončení  zápasu  v prípade
nerozhodného výsledku predĺženie do strelenia gólu. Ak po 10 minútach
čistého  času  predĺženia  gól  nepadne  nasledujú  samostatné  nájazdy  3
rôznych hráčov každého tímu a potom po jednom hráčovi (aj tom istom)
až do rozhodnutia.

P46 Zápas  sa  hrá  na  zmenšenom  florbalovom  ihrisku  ohraničenom
mantinelmi.

P47 Za  každý  tím  hrajú  štyria  hráči –  traja  hráči v poli  a jeden
brankár, alebo štyria hráči v poli.

P48 Keď  počet  hráčov  tímu (spolu  na  hracej  ploche,  striedačke
a trestnej lavici) klesne pod 4, zápas končí kontumačnou prehrou tímu.

P49 Každý  tím má  v zápase  určeného  a označeného  kapitána.  Ako
jediný  hráč  môže  kapitán tímu komunikovať  s rozhodcom slušným
spôsobom a v prerušenej hre.

§6 ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ

P50 Organizátorom  MFL  je  FBC  Slovan  Rimavská  Sobota,  občianske
združenie.

P51 Vedúci  klubu  FBC  Slovan  Rimavská  Sobota  písomne  poveruje
vedením MFL zástupcu organizátora súťaže. Vedúci klubu FBC Slovan
Rimavská  Sobota  môže  zástupcu  organizátora  súťaže kedykoľvek
písomne odvolať aj bez udania dôvodu.

P52 Zástupca organizátora súťaže konzultuje s  vedúcimi družstiev
prijatie  závažných  rozhodnutí  ako  je  pristúpenie  družstva  do  MFL,
vystúpenie, alebo vylúčenie družstva z MFL, alebo potrestanie hráča MFL.
Okrem  vylúčenia  hráča  z  MFL  (P14)  však  majú  konzultácie  len
informatívny charakter a záväzné je rozhodnutie zástupcu organizátora
súťaže.

P53 Po uzatvorení prihlášok zástupca organizátora súťaže na základe
počtu  prihlásených  tímov  rozhodne  o  vytvorení  jednej,  alebo
viacúrovňovej súťaže, zaradí prihlásení tímy do súťaží podľa kritérií (P54),
alebo stanoví doplnkové kritériá a písomne stanoví systém súťaží.

P54 Kritériá pre zaraďovanie tímov do rôznych úrovní súťaží:

• dva tímy toho istého družstva nemôžu štartovať v jednej súťaži,

• ak  zástupca  organizátora  súťaže  rozhodne  len  o  jedinej  úrovni
súťaží, ostatné tímy družstva dostanú možnosť prihlásiť sa ako nové
družstvá,

• tímy preberajúce  práva  na  zaradenie  do  súťaží  z  minulej  sezóny
musia  byť  pri  zaraďovaní  do  súťaží  uprednostnené,  ak  boli  v



predošlej sezóne označené ako postupujúce, alebo sú medzi trojicou
prihlásených tímov s najlepším umiestnením v minulej sezóne,

• zvyšné tímy sú do súťaží zaradené podľa rozhodnutia organizátora
súťaže, ktorý môže stanoviť doplnkové kritériá,  napr. umiestnenie
na predsezónnom turnaji.

P55 Zástupca organizátora súťaže zodpovedá za:

• určenie termínov zápasov,

• určenie rozhodcov jednotlivých zápasov,

• určenie zapisovateľov jednotlivých zápasov,

• schvaľovanie výsledkov zápasov,

• pristúpenie družstva do MFL počas rozbehnutej sezóny,

• vylúčenie tímu z MFL,

• návrh na vylúčenie hráča z MFL,

• určenie poplatkov a vyrovnané hospodárenie súťaže,

• riešenie všetkých ďalších problémov, ktoré v priebehu MFL vzniknú.

P56 V prípade  kontumácie  zápasu  tím zodpovedný  za  kontumáciu
vyrovná všetky náklady na organizáciu zápasu.

P57 V prípade  vyčerpania  vratnej  zálohy  zástupca  organizátora
súťaže vylúči tím z MFL a určí spôsob vyrovnania dlhu voči tretej strane.

P58 Tím sa môže prostredníctvom svojho  vedúceho družstva odvolať
voči  termínu  zápasu  u  zástupcu  organizátora  súťaže najneskôr  36
hodín  pred  určeným  začiatkom  stretnutia.  Zástupca  organizátora
súťaže potom dohodne a určí náhradný termín stretnutia. Voči termínu
jedného stretnutia sa je možné odvolať len raz.

P59 Výsledky  zápasov  sú  zverejňované  organizátorom  MFL  na  jeho
internetovej stránke.

§7 ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

P60 Organizátor súťaže zabezpečí na zápas bránky, tri loptičky a vyznačí
ihrisko.

P61 Každý  zápas  rozhodujú  jeden,  alebo  dvaja  rozhodcovia určení
zástupcom  organizátora  súťaže, alebo  ním  povereným  hlavným
rozhodcom súťaže.

P62 Zapisovateľ zápasu  vykonáva  funkciu  časomerača,  vyhotovuje
písomný záznam zo zápasu.

P63 Zapisovateľ zápasu  má  právo  skontrolovať  totožnosť  hráčov
uvedených na  súpiske  a prítomných na  zápase,  preto  musí  mať  každý
hráč pri  sebe doklad,  ktorým je  schopný hodnoverne preukázať  svoju
totožnosť.



P64 Tím sa dostaví na zápas minimálne 10 minút pred jeho oficiálnym
začiatkom.

P65 Každý tím má nárok na rozcvičku v trvaní minimálne 5 minút, pokiaľ
sa dostavil na zápas včas.

P66 V prípade meškania  tímu na zápas je čakacia doba 10 minút. Pri
nenastúpení  tímu na  zápas  po  uplynutí  čakacej  doby  je  zápas
kontumovaný v neprospech tímu, ktorý nenastúpil.

P67 Pred zápasom tímy nastúpia na hraciu plochu, slušným spôsobom
sa pozdravia navzájom a s rozhodcami.

P68 Aby  rozhodca mohol  zahájiť  hru,  každý tím musí  mať  aspoň  4
hráčov.

P69 Tesne pred rozohraním zápasu rozhodca  skontroluje, či v bránke,
alebo  na  nej  nie  sú  položené  žiadne  predmety,  celistvosť  sieťok  na
bránke, pripravenosť brankárov a časomerača.


