Česká Federace Florbalu

Vozíčkářů

Czech Wheelchair Floorball Federation
Lázeňská 46, Janské Lázně, 54225

Dodatky České federace florbalu vozíčkářů pro florbal vozíčkářů k oficiálním pravidlům České
florbalové unie. (Podle oficiálních pravidel florbalu IFF)
Články v těchto vozíčkářských dodatcích nahrazují, doplňují nebo upravují články v oficiálních
pravidlech florbalu.

1. Oficiální pravidla čfbu: 1 Hrací plocha, 104 Prostory pro střídání
Prostory pro střídání o minimální délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště,
5 m od středové čáry. Prostory pro střídání jsou označeny na obou stranách mantinelu a musí
obsahovat místo pro 15hráčů.. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od
mantinelu.
2. Oficiální pravidla čfbu: 1 Hrací plocha, 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek
Zapisovatelský stolek a trestný prostor je umístěn naproti prostorům pro střídání u středové čáry.
Zapisovatelský stolek a trestný prostor je umístěn v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé
družstvo má vlastní trestný prostor, který je vyznačen po obou stranách zapisovatelského stolku.
Každý trestný prostor musí být dostatečně velký pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění
trestného prostoru a zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán.
3. Oficiální pravidla čfbu: 3 Účastníci hry, 301 hráči, č.2
Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů, z toho pouze
jeden brankář. Aby rozhodčí mohl zahájit utkání, každé družstvo musí mít alespoň čtyři hráče v
poli a brankáře v předepsané výstroji, nebo bude konečný výsledek 5:0 pro družstvo, které se
neprovinilo. Během utkání musí být každé družstvo schopno hrát na hřišti alespoň ve čtyřech
hráčích, nebo bude utkání ukončeno a konečné skóre bude 5:0 pro družstvo, které se neprovinilo,
nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnější, bude konečným výsledkem skutečné skóre utkání.
4. Oficiální pravidla čfbu: 3 Účastníci hry, 303 Zvláštní pravidla pro brankáře, č.1
Brankář se může pohybovat pomocí nohou, pokud mu tělesný handicap nedovoluje jinak. V tomto
případě však musí mít brankář zadní sedací část těla na sedačce vozíku (platí pro všechny hráče
hrající pomocí nohou). Brankáři je zakázáno úmyslné hraní nohou, pokud mu tělesný handicap
nedovoluje jinak. Porušení tohoto pravidla může vést k penalizaci. Brankář může zasáhnout letící
míč rukou pouze v prostoru brankoviště. Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je
považován za hráče v poli.
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5. Oficiální pravidla čfbu: 4 Výstroj, 401 Výstroj hráčů, č.1
Každý hráč se během hry musí pohybovat na vozíku. Vozík se počítá jako výstroj hráče.
Vozík musí mít stupačku nad podlahou tak vysoko, aby pod ní mohl projít míček. Toto se netýká
brankářů a hráčů přemisťujících se pomocí nohou.
Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika. Všichni hráči v poli musí mít
zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být
šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně
rozeznána, hostující družstvo se musí převléci. Všichni hráči musí mít dlouhé kalhoty zakrývající
nohy až k chodidlům.
6. Oficiální pravidla čfbu: 4 Výstroj, 403 Zvláštní výstroj brankáře, č.1
Brankář může používat hokejku a položit ji když chce zvednout míč. Toto ustanovení neplatí
pokud se brankář nachází mimo brankoviště.
7. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 502 Vhazování, č.5
Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči jsou pokud možno čelem ke
krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt.
Hokejky jsou drženy běžným způsobem oběma rukama nad značkou nejnižšího úchopu. Čepele
jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.
Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry. První pokládá hokejku hráč
bránícího družstva. Vhazuje-li se na středové čáře, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku
první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukce
rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. V případě dohadů při střídání, před
vhazováním je povinno hostující družstvo vystřídat první.
8. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.2
Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň výšky velkých kol vozíku hráče v nápřahu vzad
před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. To platí i pro falešné střely.
Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění.
9. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.3
Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úroveň výšky
velkých kol vozíku.
10. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.4
Vloží-li hráč v poli svou hokejku, či nohu pod soupeřův vozík.
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11. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.7
Kopne-li hráč (pouze hráč pohybující se pomocí nohou) v poli míč dvakrát za sebou, aniž se
mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. To je považováno za
přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč dvakrát úmyslně.
Pokud hráč hraje míček dvakrát za sebou pomocí vozíku, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky,
jiného hráče či vybavení jiného hráče. To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle
názoru rozhodčího hrál míček pomocí vozíku úmyslně.
12. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.8
Přijme-li hráč přihrávku nohou (pouze hráč pohybující se pomocí nohou) nebo vozíkem od
spoluhráče v poli. To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru
rozhodčích úmyslná. Přijetí přihrávky nohou (pouze hráč pohybující se pomocí nohou) nebo
vozíkem hráčem stejného družstva je možné také v případě, kdy soupeř opomene převzít míč,
přestože tak mohl učinit. Přihrávka nohou (pouze hráč pohybující se pomocí nohou) nebo
vozíkem brankáři se nepovažuje za brankovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení.
13. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.9
Hráči v poli není nijak dovoleno nacházet se v malém brankovišti. Trestné střílení je vždy
nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře z něhož je vystřeleno přímo
na bránu nachází v malém brankovišti, v bráně nebo v místě, kde má brána stát, byla-li předtím
posunuta. Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla
nebo vozíku plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště
pouze hokejku, je to stále považováno za přítomnost v malém brankovišti. Hráč nesmí hrát míček
v malém brankovišti. Čáry jsou součástí malého brankoviště.
14. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 507 Přestupky vedoucí k volnému úderu, č.12
Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. Za výskok se považuje, stav kdy hráč nemá zadní sedací
část těla na sedačce vozíku. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne.
15. Oficiální pravidla čfbu: 5 Standardní situace, 508 Trestné střílení
Trestný nájezd se provádí ze středového bodu. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče
provádějícího trestný nájezd, musí být po celou dobu provádění trestného nájezdu za hráčem
provádějícím trestný nájezd. Při započetí trestného nájezdu je brankář na brankové čáře. Hráč
provádějící trestný nájezd musí mít během celého trestného nájezdu míč neustále v pohybu vpřed.
Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestný nájezd se nesmí
znovu dotknout míče během tohoto trestného nájezdu.
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16. Zvláštní situace
Pokud míček zůstane zaklíněn hráči v klíně či jinde ve výstroji (např: na stupačce vozíku), nesmí
se ho hráč dotknout rukou. Musí ho hrát pomocí hokejky.
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