
                                Stručná pravidla florbalu (s branká řem) 
 

Jak se hraje  
Na hřišti 20×40 metrů, které je ohraničeno 50 cm vysokými mantinely, proti sobě nastupují dvě 
družstva s pěti hráči v poli a brankářem. Branky jsou 160 cm široké, 115 cm vysoké, hluboké 65 cm v 
dolní části a 40cm v horní části, mají měkkou obvodovou a chytací síť. Hraje se na 3× 20 minut (tento 
limit platí u mužů a juniorů, u elévů, ml.žáků a st. žáků se časy liší), přestávky mezi třetinami jsou 10 
minut ( pouze u mužů a juniorů ). Juniorky hrají třikrát 15 minut, čistého času. 

Hráči v poli mohou míček odehrát pouze hokejkou, zároveň však není přípustné hrát hokejkou nad 
úrovní kolen. Lze míček odkopnout nebo zpracovat i nohou, ale přihrávka nebo vstřelení gólu 
kopnutím je porušením pravidel. Kontakt mezi hráči už není zakázán jako dříve – hra tělem se 
toleruje. Hra hlavou nebo výskok je zakázány. Brankář hokejku nepoužívá a může míček odrazit 
kteroukoli částí těla nebo chytat do rukou, pokud stojí ve vymezeném brankovišti. Dále brankář nesmí 
dostat nahrávku od spoluhráče, neboli "malou domů" a při výhozu míčku od gólmana se míček musí 
dotknout své půlky hříště. 

Zvláštní pravidla pro branká ře 
Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání. 
Brankáři jsou označeni v zápise písmenem "G". Hráč označený jako brankář se nesmí stejného 
utkání účastnit jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být 
brankář nahrazen hráčem v poli, má družstvo maximálně tři minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto 
tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně 
s časem výměny. 

Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, dočasně bez 
hokejky, dokud se nevrátí zpět. 
Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, 
kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním 
velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště. 
 
Tresty 
 
Za níže uvedené  prohřešky proti pravidlům následuje trest pro hráče v délce 1 minuty mimo hru.    

-    sekání hokejkou 

-       podražení soupeře držení soupeře 

-      bránění ve hře hráči, který není v držení míče 

-      bránění brankáři ve výhozu ( blíž jak 2 m) 

-      nedodržení 2 m vzdálenosti od rozehrávajícího hráče 

-      zastavení nebo odehrání míče rukou, paží, hlavou 

-      opakované přerušování hry menšími přestupky, vedoucí k volným úderům 

-       zdržování hry 

Skóruje-li soupeř během minutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší. 

                                            


