
Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 

  

1.1 
Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví 
podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v rámci soutěže Florbalová liga amatérů 
Hradec Králové (dále jen „FLA HK“) a vztahuje se na všechny jejich účastníky a na řídící orgány 
této soutěže. Oddíly odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími 
osobami, které pověřily vykonáváním funkcí v soutěži. Výklad soutěžního řádu provádí řídící orgán 
soutěže. 

  

1.2 
Změny a doplňky soutěžního řádu mohou být schváleny pouze před začátkem nového hracího 
období a musí být oznámeny oddílům minimálně 14 dní před zahájením soutěže. 

  

1.3 
V rámci Florbalové ligy amatérů Hradec Králové ( 1. a 2. liga FLA HK) se pořádají pouze soutěžní 
(mistrovská) utkání. Ze všech soutěžních utkání pořádaných v rámci FLA HK musí být pořízen 
zápis o utkání. Uspořádání soutěže je před jejím zahájením schváleno řídícím orgánem soutěže. Při 
pořádání soutěže jsou účastníci soutěže i řídící orgány soutěže povinni dbát obecných právních 
předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při utkáních. Všichni účastníci soutěže 
nastupují k zápasů na vlastní nebezpečí a soutěž nenese odpovědnost za jejich případná zranění či 
jiné újmy. Vedení soutěže si vyhrazuje právo zakázat start hráči u kterého bude podezření, že je pod 
vlivem návykových nebo omamných látek. Stejně tak si vedení soutěže vyhrazuje právo vykázat 
hráče, diváka nebo jiného účastníka z prostor sportovní haly pro jeho nevhodné chování nebo stav 
pod vlivem návykových a omamných látek. 

  

Vedení soutěže 

2.1 
Řídícím orgánem soutěže je „Vedení FLA HK“. Vedení FLA HK je složeno ze 4 zakládajících 
členů spolku Florbalová liga amatérů Hradec Králové z. s.. Vedení FLA HK je odpovědno za 
vedení soutěže a do její působnosti spadá řešení veškerých provinění proti soutěžnímu řádu. 

  

2.2 
V případě, že v rámci florbalového ročníku dojde k události, která není přesně popsána v soutěžním 
řádu  (nejednoznačný výklad pravidel, soutěžního řádu) nebo pravidlech florbalu, tak rozhodující 
pravomoc má v tomto případě „Vedení FLA HK“, viz. bod 2.1. Jeho rozhodnutí je konečné a 
neměnné.  

 
Organizace soutěžního ročníku FLA HK 

3.1 
Mistrovská utkání v ročníku se řídí tímto soutěžním řádem a rozpisem soutěže, který před každým 



ročníkem vydává řídící orgán soutěže. Rozpis soutěže musí respektovat soutěžní řád a být s ním v 
souladu. Řídící orgán soutěže stanoví podmínky pro účast družstev v ročníku FLA HK. 

  

3.2 
Základem rozpisu soutěže je termínová listina utkání soutěže. Na základě termínové listiny jsou 
rozepsány utkání pro jednotlivé týmy v jednotlivé hrací dny termínové listiny. 

  

3.3 
Změny v rozpisu soutěže, které se týkají systému a organizace soutěže a další změny, které mohou 
mít podstatný vliv na průběh soutěže a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku 
provádět. 

  

3.4 
Změna v termínové listině, která je součástí rozpisu soutěže, může být v průběhu ročníku provedena 
pouze řídícím orgánem soutěže a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěže. Rozpis soutěže a 
termínové listiny je závazný pro všechny účastníky soutěže a pro řídící orgán soutěže. 

  

3.5 
Porušení nebo nedodržování soutěžního řádu, rozpisu soutěže a termínové listiny bude trestáno dle 
pravidel soutěžního řádu. 

  

Organizace soutěžního ročníku 1. a 2. ligy  FLA HK 

4.1 
Pro ročník 2020-21 je stanovena kapacita soutěží FLA HK na 26 mužstev. V první lize FLA HK 
startuje 12 mužstev a v druhé lize FLA HK startuje 14 mužstev. 
 
 

4.2 Hrací model 1. ligy FLA HK 
Mužstva se v ročníku 2020 - 21 utkají systémem každý s každým dvoukolově dle vyhotoveného 
rozpisu (22 zápasů pro tým). Po této základní část se tabulka dělí následovně:  
 
1. - 8. tým z první ligy sehrají play-off o celkové umístění. Zápasy play-off se budou ve čtvrtfinále 
a semifinále hrát na 3 vítězné zápasy ve formátu 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. V semifinále opět nejlepší proti 
nejníže postavenému. Zápasy čtvrtfinále a semifinále se budou hrát v čase 2x15 minut (poslední dvě 
minuty základní hrací doby se budou hrát na čistý čas). Při nerozhodném výsledku následuje 5-ti 
minutové prodloužení na zlatý gól ve 4 hráčích na obou stranách (prodloužení (náhlá smrt) se bude 
hrát na hrubý čas). V případě nerozhodného výsledku po prodloužení bude následovat série 5-ti 
nájezdů na každé straně. Nerozhodne-li se v ní, bude se pokračovat nájezdy v systému náhle smrti 
(vždy jeden nájezd za každý tým). 
 
Počet hráčů by se na začátek prodloužení nesnižoval jen za předpokladu, že by základní čas 



dohrával jeden tým (nebo oba) s vyloučeným hráčem (hráči). Snížení počtu hráčů by se provedlo až 
po ukončení trestů při prvním přerušení hry.  
 
Nájezdy pojede nejprve 5 různých hráčů, žádnému ale nesmí pokračovat vyloučení z prodloužení 
nebo ze základní hrací doby (delší osobní trest). Poté případně může jít na nájezd další z hráčů, 
nebo i z první pětice a opakovaně (kromě chytajícího brankáře).  
 
První hrací den se odehrají všechny první tři zápasy čtvrtfinále každé sérii a případně i čtvrté 
čtvrtfinále. Druhý hrací den se odehraje případné páté čtvrtfinále a první čtyři zápasy semifinále. 
Semifinále by se případně dohrálo třetí hrací den po baráží o první ligu.  
 
Zápas o 3. místo na 3x15 minut a finále taktéž na 3x 15 minut (oba zápasy na hrubý čas, čistý čas se 
budou hrát poslední 2 minuty základní hrací doby) se odehrají ve stejný hrací den jako případně 
dohrávané semifinálové zápasy. Pokud se nerozhodne během základní hrací doby, tak se bude 
následovat 5 minutové prodloužení a případně trestná střílení za stejných pravidel jako v 
čtvrtfinálových a semifinálových zápasech. 
 
Pokud budou mít série zápasů v play-off různé počty zápasů, časy mezi jednotlivými sériemi se 
budou měnit. Podkladem pro stanovení hracích časů je rozpis zápasů FLA HK pro ročník 2020-21. 
 
9. - 11. tým z první ligy a 2. - 4. tým z druhé ligy jsou nasazeny do baráže. Týmům se nepočítají 
dosažené výsledky. Ve skupině se utkají týmy systémem každý s každým 1x (dalších 5 zápasů pro 
tým). Týmy na 1. - 3. místě této skupiny si zajistí účast v první lize pro ročník 2021 – 22. Týmy na 
4. - 6. místě poté budou nastupovat v sezóně 2021 – 22 v druhé lize. 
Pokud dojde k situaci, kdy vypadne tým z baráže před jejím startem (z 1. nebo 2. ligy), tak pro 
zachování počtu 6 týmů bude místo v baráži nabídnuto nejlepšímu nepostupujícímu z druhé ligy 
FLA HK. Pokud odmítne bude osloven další tým a takto by se postupovalo dokud by nebyla 
obsazena baráž 6 týmy.  
Bodování zápasů baráže probíhá podle pravidla 4.4 soutěžního řádu – bodování 1. a 2. ligy FLA 
HK. 

12. tým první ligy FLA HK sestupuje přímo do druhé ligy FLA HK. Vítěz druhé ligy FLA HK 
automaticky postupuje do první ligy FLA HK. 
 

4.3 Hrací model 2. ligy FLA HK 
Mužstva se v ročníku 2020 - 21 utkají systémem každý s každým dvoukolově dle vyhotoveného 
rozpisu (26 zápasů pro tým). Po této základní část se tabulka dělí následovně:  

1. tým druhé ligy se stává jejím vítězem a automaticky postupuje do první ligy FLA HK pro ročník 
2021 – 22. 
 
2. - 4. tým druhé ligy a 9. - 11. tým z první ligy jsou nasazeny do baráže. Týmům se nepočítají 
dosažené výsledky. Ve skupině se utkají týmy systémem každý s každým 1x (dalších 5 zápasů pro 
tým). Týmy na 1. - 3. místě této skupiny si zajistí účast v první lize pro ročník 2021 – 22. Týmy na 
4. - 6. místě poté budou nastupovat v sezóně 2021 – 22 v druhé lize. 
Pokud dojde k situaci, kdy vypadne tým z baráže před jejím startem (z 1. nebo 2. ligy), tak pro 



zachování počtu 6 týmů bude místo v baráži nabídnuto nejlepšímu nepostupujícímu z druhé ligy 
FLA HK. Pokud odmítne bude osloven další tým a takto by se postupovalo dokud by nebyla 
obsazena baráž 6 týmy.  
Bodování zápasů baráže probíhá podle pravidla 4. 4 soutěžního řádu – bodování 1. a 2. ligy FLA 
HK. 
 
5. - 14. týmu druhé ligy končí sezónu. 

 
4.4 Bodování 1. a 2. ligy FLA HK 
Bodování  je použito pro základní část 1. ligy FLA HK. Dále pro 2. ligu FLA HK a baráž o postup 
do 1. ligy FLA HK. 
 
Za vítězství tým získává 3 body, v případě porážky 0 bodů.  Bude-li remíza, tak každý tým získává 
1b a bude následovat série 3 nájezdů z možností získání extra bod. 

Z časových důvodů proběhnou pouze 3 nájezdy za každý tým. Nerozhodne-li se, zůstává remíza a 
každý tým získal 1b z utkání. V případě vítězství získává tým 1b navíc. (ze zápasu tak získává 
celkem 2 b a poražený 1b). Nájezdy začne vždy domácí tým. Jedná se o tým uvedený v rozpise na 
prvním místě. Nájezdy se pojednou na branku domácího týmu. Nájezdy se pojedou v základní části 
1. a 2. ligy + v baráži o postup do 1. ligy. Nájezdy pojedou 3  různí hráči, žádnému ale nesmí 
pokračovat vyloučení ze základní hrací doby. 

Při stejném bodovém zisku rozhodují o konečném pořadí týmů vzájemné zápasy. I při této shodě 
pak skóre ze vzájemných zápasů a následně pak celkové skóre, větší počet vstřelených branek, 
počet vítězství v ročníku, los. V případě rovnosti bodů u více týmů rozhoduje minitabulka a výše 
uvedená kritéria. 

  

4.5 Startovné  
Startovné je tým povinen zaplatit před zahájením ročníku. Zálohu startovného do 30. 6. 2019, 
doplatek + vratnou jistinu trestů do zahájení ligy v které tým působí. Týmy z druhé ligy, které 
postoupí do baráže (2. - 4. tým) budou platit nad rámec startovného částku pro pokrytí nákladů na 
baráž. Její přesnou výši sdělí vedení ligy před startem baráže. 
  

4.6 
Vystoupí-li tým během ročníku ze soutěže, jsou všechny jeho utkání kontumovány v jeho 
neprospěch 5:0. 

  

4.7 Registrovaní hráči, soupiska 
Každý tým je povinen před zahájením ročníku nahlásit soupisku. Soupiska může obsahovat 
maximálně 20 hráčů do pole + 3 brankáře. Soupiska je jejím odevzdáním před zahájením ročníku 
uzavřena.  

Každý tým má možnost dopsat na soupisku vždy jednoho hráče během uzavření soupisek. Pro první 
ligu mezi 1. - 3. kolem, 4. - 6. kolem. Pro druhou ligu mezi 1. - 4. kolem,5. - 8. kolem.  

Změny soupisky zahrnující dopsání více hráčů (vždy však maximálně do limitu 20 + 3), je možno 



provádět pro první ligu mezi 3. a 4. kolem. U druhé ligy je tak možno činit mezi 4. a 5. kolem. 
Vždy v termínu, který je vypsán vedením soutěže. 

Před play-off první ligy FLA HK a baráží o první ligu FLA HK nemohou týmy soupisky  nijak 
měnit ani dopsat jednoho volného hráče, což je umožněno v průběhu základních částí první a druhé 
ligy. 

Hráč, který je dopisován na soupisku mužstva během jejího uzavření nesmí být registrovaným 
hráčem ČfbU.  

V rámci FLA HK jsou možné přestupy hráčů v průběhu soutěže. Provedení přestupu je upraveno 
bodem 6.1, písm. D soutěžního řádu. 

Na soupisce mohou být uvedeni maximálně 3 hráči(hráčky) registrovaní u ČFbU se zaplacenou 
členskou kartou. Registrovaní hráči mohou být pouze z regionálních soutěží. Hráči z celostátních 
soutěží mají start ve FLA HK zakázán. Toto pravidlo se týká mužů, juniorů a dorostenců. Juniorky 
a ženy mohou nastupovat bez omezení soutěže, vždy však musí být respektováno, že na soupisce 
mohou být pouze 3 registrovaní hráči a hráčky. 

Pro posouzení pravidla o tom v jaké soutěži ČFbU registrovaný hráč se zaplacenou členskou kartou 
nastupuje je rozhodující soupiska mužstva v příslušné soutěži nebo nastoupení hráče v zápasu 
příslušné soutěže, tzn. ze stránek ČFbU je prokazatelné nastoupení hráče v celostátní soutěži a nelze 
na jeho účast uplatnit výjimku popsanou v následujícím odstavci. 

Pro hráče, kteří byli na soupiskách týmů FLA HK v minulé sezoně a nastupovali v zápasech FLA 
HK, se zkušebně upravuje pravidlo o 3 registrovaných hráčích v FLA HK následovně: 3 
registrovaní hráči zůstávají, ale jeden hráč z těchto tří může nastupovat v divizi ČFbU (divize 
nahradila 2. ligu), pokud nastupoval v loňské sezoně v některém týmu v FLA HK. Toto opatření 
nepovoluje hromadný přechod hráčů z divize ČFbU do FLA HK, ale umožňuje, aby z každého 
týmu FLA HK měl jeden talentovaný hráč, možnost rozvinout svůj talent a nastupovat za tým v 
divizi ČfbU.  

Pokud hráč v průběhu ročníku FLA HK nastoupí v celostátní soutěži ČFbU (nelze na jeho start 
uplatnit výjimku výše popsanou) nebo přesáhne limit 3 registrovaných hráčů na soupisce, tak je 
vedoucí mužstva povinen ihned informovat vedení soutěže o této skutečnosti a zajistit tak vyřazení 
hráče ze soupisky a zabránění jeho dalšímu nastupování v soutěžích FLA HK v zápasech, které se 
konají po datu,  kdy byl překonán limit 3 registrovaných hráčů na soupisce nebo více jak jeden hráč 
nastoupil v celostátní soutěži. 

Zahajovací soupisky tým zašle nejpozději 7 dní před 1. kolem (startem) soutěže ve které působí. 
Aktualizované soupisky se pak podávají dle termínu vypsaných vedením ligy. 

  

4.8 

Falšování soupisky a uvádění nepravdivých údajů bude řešeno vedením ligy, a to kontumací v 
neprospěch týmu, který se prohřešku dopustil (viz bod 7.1 a 7.2 níže). Může jít o nastoupení hráče, 
který není uveden na soupisce, nebo o nastoupení hráče pod jiným jménem, které na soupisce 
uvedeno je, případně jiné falšování. Vedení FLA HK si vyhrazuje právo v případě pochybností 
vyžádat předložení průkazu totožnosti vybraného hráče nebo hráčů (OP, řidičský průkaz, pas, 
cestovní legitimace nebo jiný průkaz totožnosti). 



Pokuty 

5.1  

Pokuty za přestupky: 

Tým obdrží ČK1 200 Kč 

Tým obdrží ČK2 300 Kč 

Tým obdrží ČK3 400 Kč 

Nenastoupení k zápasu (kontumace) 300 Kč 

Nastoupení hráče mimo soupisku (kontumace) 500 Kč 

 

5.2 

Pokuty za přestupky budou fakturová vedením soutěže. Tým provede jejich úhradu na základě 
obdrženého dokladu. 

 

5.3 
Nezaplatí-li tým udělenou pokutu, nemůže nastoupit k dalším utkáním FLA HK dle ropisu soutěže.  

 

 Náležitosti soupisky 
6.1 

A) Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému oddílu, od něhož se odvozuje 
právo startu hráče v soutěži. Hráč může být vždy uveden pouze na jedné soupisce. 

B) Soupisky se vyhotovují: 

1. liga: 2x za ročník a to následovně. Před zahájením ročníku, před 4. hracím kolem. 
2. liga: 2x za ročník a to následovně. Před zahájením ročníku, před 5. hracím kolem.  

C) Oddíly první ligy mají možnost mezi 3. - 4. kolem měnit hráče na soupisce v libovolném počtu. 
Oddíly druhé ligy mohou měnit hráče na soupisce v libovolném počtu mezi 4. - 5. kolem.  Na 
soupisce může být vždy aktivních maximálně 20 hráčů v poli a 3 brankáři. 
Každý tým má možnost dopsat na soupisku vždy jednoho hráče během uzavření soupisek. Pro první 
ligu mezi 1. - 3. kolem, 4. - 6. kolem. Pro druhou ligu mezi 1. - 4. kolem,5. - 8. kolem. 

Hráč, který je dopisován na soupisku mužstva během jejího uzavření nesmí být registrovaným 
hráčem ČfbU.  

D) Přestupy mezi týmy jsou povoleny, vždy však jen dle pravidel popsaných v bodě C). Hráč může 
během soutěžního ročníku přestoupit 1x, tzn., může hrát nanejvýše za 2 týmy. 

E) Oddíl je povinen vyplnit a předat soupisku řídícím orgánu soutěže dle jeho pokynů. 

  

 

 



Nastoupení k zápasu. 
6.2 
Minimální počet hráčů, ve kterých lze k utkání nastoupit je stanovený na 4 hráče v poli + brankář. 

  

6.3 
Čekací doba při nenastoupení týmu k zápasu dle rozpisu je stanovena na 10 minut. Po této době, 
nenastoupí-li tým k utkání, je zápas kontumován 5:0 v jeho neprospěch. 

  

Kontumace výsledku 
7.1 
Kontumace v soutěži je 5:0. Týmu, který vyhrál zápas kontumačně 5:0, jsou tyto branky počítány 
do celkového skóre dosaženého v soutěži, ale nijak se neprojevují do individuální statistiky hráčů 
v poli ani brankářů. 

  

7.2 

V případě, že má dojít ke kontumaci výsledku pro neoprávněné nastoupení hráče a tým, který se 
provinil, toto odehrané utkání dle řádného rozpisu soutěže prohrál, může být na žádost kapitána 
(vedoucího) vítězného mužstva ponechán výsledek dosažený na hřišti s tím, že do individuálních 
statistik budou zaznamenány branky obou družstev (i brankářské). 

  

7.3 

O kontumaci výsledku rozhoduje řídící orgán soutěže „Vedení FLA HK“ dle soutěžního řádu a jeho 
pravidel. 

  

Řešení ČK3 
8.1 

Vedení ligy řeší prohřešky hráčů proti pravidlům florbalu, jež byli potrestání trestem do konce 
utkání podléhající řešení disciplinární komisí - ČK3. V rámci řešení takovéhoto provinění je vedení 
ligy oprávněno zažádat o vyjádření rozhodčí utkání, kapitány obou mužstev a vyloučeného hráče. 

 
 

 


