Oficiální STANOVY
Regionální Amatérské Florbalové Ligy
RAFL 2017/2018

I. Základní ustanovení

1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2016/2017,
hrajících o putovní pohár RAFL.
2. Organizaci zajišťuje vedení ligy (vedení ligy ve složení - ředitel ligy: Pavel Hanzlík, členové: Jakub Tregl. Vedení
ligy je zodpovědné za přípravu celé ligy, její plynulý chod, organizační záležitosti a hospodaření. Vedení ligy se
prokazuje razítkem, zastupuje RAFL navenek, jedná jejím jménem. Vedení ligy také kontroluje dodržování
stanov RAFL.
3. RAFL je součástí 1. PTS Táborník Mladá Boleslav.
4. Účastníky RAFL pro období 2017/2018 jsou týmy dle oficiálního webu soutěže RAFL a manuálu soutěže.

II. Organizace ligy
1. Rafl je organizována v samostatné nezávislé lize.
2. V lize je počet týmů vždy určen před sezónou dle přihlášení (nasazení týmů, do systému ligy je určeno vedením
ligy).
3. Utkání se hrají podle daného systému v rozpisem určený hrací den (dle oficiálního webu RAFL).
4. Týmy jsou povinny řídit se platnými stanovami a informacemi na oficiálním webu RAFLu

III. Systém RAFL
1. Jednotlivé týmy hrají zápasy podle systému uvedený na oficiálních stránkách soutěže (www.florbal-rafl.com).
Výsledky se v základní části průběžně sčítají (výhra v zápase 2 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů). V případě
rovnosti bodů mezi jednotlivými týmy rozhoduje rozdíl celkového skóre, vzájemné zápasy, počet celkově
vstřelených branek, počet celkově obdržených branek, rozdíl skóre vzájemných zápasů, počet vstřelených
branek ze vzájemných zápasů, počet obdržených branek ve vzájemných zápasech, jinak los.
2.

V play-off se hraje dle určeného systému v příloze – hrací systém. Žádný zápas v play-off nesmí skončit
nerozhodně. Proto v případě rovnosti skóre po základní hrací době následuje pětiminutové prodloužení

(čistého času) bez pravidla „zlatého gólu“. V případě nerozhodného výsledku i po prodloužení následuje série
trestných střílení (3 série a následně po jedné sérii do rozhodnutí).
3. Systém soutěží pro sezónu 2017/2018 - (příloha 2 „hrací systém“ – bude stanoveno)

IV. Tým a registrace členů
1. Tým je tvořen z hráčů zaregistrovaných v RAFL a uvedených na oficiální soupisce RAFL. Vedoucí týmu soupisku
vyplní na oficiálním webu soutěže - www.florbal-rafl.com.
2. Na soupisku daného týmu je možné uvést minimálně 7 a maximálně 30 hráčů. Od 17.7.2017 do 31.8.2017 je
na webu soutěže spuštěna on-line soupiska, kterou je vedoucí mužstva povinen řádně vyplnit, pokud tak tým
neučiní je udělena sankce dle (bodu VI-3) stanov. Registrované hráče nelze v průběhu sezóny měnit jindy, než
v zimní přestávce mezi podzimní a jarní částí ligy RAFL. Změny na soupisce jsou možné v zimní přestávce mezi
podzimní a jarní částí ligy RAFL.
3. Při nedodržení (bodu IV-2) stanov lze hráče nebo celý tým vyloučit ze soutěže.
4. Maximálně 5 hráčů na soupisce RAFL může být registrováno v ČFbU a pouze 3 z nich mohou nastoupit
k jednomu zápasu RAFL (za nastoupení se považuje uvedení v zápisu o utkání). Statusy hráčů.

·

Za registrovaného se považuje hráč hrající v soutěži ČFBu, soutěže: od první ligy do čtvrté ligy. Status:
registrován.

·

Za registrovaného v ČFbU se nepovažuje hráč, který je zařazený na soupisku týmu, hrajícího pátou a nižší
úroveň soutěží ČFbU (PH+SČ liga mužů a nižší). Status: registrován – nižší soutěže.

·

Za neregistrovaného hráče se považuje hráč nezařazen do florbalové soutěže ČFbU. Status: neregistrován.

·

Hráči nad 35 let jsou bráni jako neregistrovaní, mimo nejvyšší soutěž mužů ČFbU. Status: registrován nad
35 let.

·

Ženy hrají bez omezení výkonnosti, pouze je nutno dodržet věkovou hranici a počet registrovaných na
soupisce a v jednom zápase.

·

Junioři a dorostenci jsou bráni jako registrovaní hráči v ČFbU a platí pro ně stejná pravidla, jako v mužské
kategorii-omezení pro nejvyšší soutěž ČFbU.

·

Na soupisku týmu pro RAFL nesmí být zařazeni registrovaní hráči ČFbU, kteří jsou současně uvedeni na
soupisce mužského týmu, který se v dané sezóně účastní nejvyšší soutěže ČFbU. V případě, že hráč ze
soupisky RAFL je během sezóny zařazen na soupisku mužského týmu, hrajícího nejvyšší soutěž ČFbU, je
automaticky ze soupisky RAFL vyřazen (kritéria pro posouzení jsou soupiska týmu a zápis o utkání). Vedení
ligy může udělit výjimku z tohoto pravidla konkrétnímu hráči na základě ověřené skutečnosti.

·

Hráč hrají jakou koliv zahraniční soutěž podléhá schválení vedení ligy, tito hráči nesmí být zapsání na
soupisku týmu bez u dělení statusu (status hráče udělí vedení ligy po podání žádosti o uvedení na soupisku
daného týmu).

5. Na začátku ligy vytipovaní a označení hráči - projdou kontrolou na základě údajů zveřejněných v matriční knize
ČFbU. V průběhu ligy bude status hráče kontrolován.
6. Pokud dojde k zapsání jednoho hráče na soupisku dvou různých týmů, tento případ se bude řešit u arbitrážní
komise (která bude svolána po řádné podané žádosti klubu, který chce arbitráž vyvolat)
7. Platba členských poplatků bude provedena na schůzce vedoucích týmů před zahájením sezóny, dne - 3.9.2017
8. Podrobné informace o programu schůze vedoucích bude zaslán všem vedoucím týmům na kontaktní e-mail
v dostatečném předstihu)
9. Tým má svého vedoucího, který je zodpovědný za dodržení povinností týmu daných stanovami RAFL.
10. Každý hráč je povinen mít u sebe jaký koliv průkaz totožnosti s fotografií (např. OP, ŘP nebo PAS).
11. Při vyžádaní ke kontrole je povinen průkaz předložit (v případě neprokázaní je hráč vyškrtnut za zápisu o utkání,
tím pádem nesmí nastoupit v daném utkání.
12. Kontrolu může provést pouze rozhodčí zápasu nebo delegát daného zápasu.

V. Pravidla hry
RAFL se řídí platnými pravidly zveřejněných na www.florbal-rafl.com.

VI. Sankce
1. Za nedostatky v administrativních záležitostech (nečitelnost zápisu, chyby v zápisu atd.) zaplatí tým pokutu ve
výši 100,- Kč.
2. Za nesportovní chování (vyloučení ze zápasu) zaplatí hráč pokutu dle rozhodnutí Disciplinární komise až do výše
2000 Kč.
3. Za porušení povinností vyplývajících ze stanov a předpisů RAFL (např. Povinnosti domácího týmu, zejména úklid
po skončení hracího dne, neodevzdání soupisky – každý 5 den) zaplatí tým pokutu ve výši 400,- Kč.
4. Za nenastoupení týmu k zápasu zaplatí tým pokutu ve výši 2 000,- Kč. Výsledek zápasu je kontumačně 5:0 ve
prospěch soupeře. V případě, že se tým nebude moci dostavit k odehrání zápasu a tuto skutečnost nahlásí do
pátku 12:00 před danou hrací nedělí, bude uplatněna sankce 500,- Kč na zápas a výsledky budou rovněž
kontumovány 5:0 ve prospěch soupeře. V případě, že tým bude během sezóny mít 2 kontumace (z důvodu
nenastoupení k zápasu, bez předešlé omluvy), jeho působení v RAFL je ukončeno bez náhrad.
5. Pokud se nominovaný rozhodčí bez omluvy nedostaví k rozhodování zápasů, o výši jeho sankce rozhodne
komise rozhodčích.
6. Vedení ligy může rozhodnout o mimořádných sankcích.
7. Oznámení vedení ligy o případných sankcích (trestech) bude dostupné do 10 pracovních dnů od hracího dne na
www.florbal-rafl.com. Ode dne zveřejnění sankce je tým povinen uhradit konkrétní částku do 5 pracovních dnů

na účet ligy. Pokud se tak nestane, každým 5 dnem naskakují 100% penále z dané částky. Pokud i přesto částka
nebude do 15 dnů uhrazena, tým je vyřazen ze soutěže, bez jakéhokoliv finančního odstupného.
8. Za nezajištění pořadatelské služby bude udělena týmu pokuta ve výši 2000,- Kč.

VII. Schůzky vedení, vedoucích týmů

1. Vedení ligy RAFL se pravidelně schází a řeší aktuální záležitosti k průběhu ligy, tyto schůze svolává ředitel ligy.
2. Vedení ligy, může svolat kdykoli schůzku vedoucích týmů (zpráva o termínu musí být minimálně 5 pracovních
dní zveřejněna dopředu), vedoucí týmů je povinen se dostavit osobně nebo zajistit svého zástupce uvedeného
na kartě týmu. Sankce za nedostavení bod VI/3.
3. Odvolání z vedení lze pouze vnitřní volbou nebo osobním odvoláním ředitele ligy po nedodržení stanovených
povinností.

VIII. Arbitrážní komise
nezávislé řešení sporů týkajících se veškerého dění v lize RAFL, které není popsáno v pravidlech nebo pokynech
RAFL pro danou hrací sezónu
·

je svolána na základě podání písemné žádosti týmu na oficiální e-mail vedení ligy (e-mail:
rafl@centrum.cz)

·

zasedání arbitrážní komise je neveřejné

·

účastní se jí pouze arbitrážní komise a obě strany arbitrážního sporu

·

obě strany mají v řízení vždy rovné postavení a musí jim být poskytnuta plná příležitost k uplatnění
jejich práv, přičemž komise na ně má působit tak, aby se dohodly na smírném vyřešení sporu

·

v případě, že se strany v průběhu jednání arbitrážní komise nedohodnou na výsledku sporu, určí
rozhodnutí komise dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

·

rozhodnutí arbitrážní komise je konečné a není k němu odvolání

·

každý z arbitrážní komise má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
dozvěděl v souvislosti s rozhodčím řízením

·

komise je svolána s řad vedení ligy RAFL (minimální počet arbitrů – 2 osoby)

IX. Závěrečná ustanovení

1. Informace uvedené na www.florbal-rafl.com jsou závazné pro všechny účastníky RAFL.
2. Stanovy podléhají schvalovacímu procesu členů vedení RAFL nadpoloviční většinou.
3. Vedení RAFL rozhoduje při řešení mimořádných situací a vyhrazuje si právo na případnou změnu předpisů
RAFL.
4. Po skončení ligy vedení ligy předá poháry vítězům RAFL (forma předání je výhradně v režii vedení ligy).

Aktuální Kontakty na vedení ligy:
Ředitel soutěže:
Pavel Hanzlík, e-mail: hanzlik.pavel@seznam.cz, tel.: 604 858 490
Členové:
Vedoucí lig -

Jakub Tregl, e-mail: jakub.tregl@seznam.cz, tel.: 603 865 592

Komise rozhodčích -

Jan Ulman, e-mail:rozhodci-rafl@centrum.cz, tel. 604 332 646

Oficiální e-mail ligy - rafl@centrum.cz

Doplňující body stanov
Podmínky přihlášení do soutěže RAFL 2016/2017
1. Elektronické přihlášení + zaplacením startovného do 30. 6. 2017. Se tým oficiálně stává účastníkem soutěže
RAFL pro sezónu 2017/2018. Startovné je nutné uhradit na bankovní účet RAFL číslo 231261988/0300 do zprávy
odesílatele zapsat: název týmu. Pozdní platby a hotovost nebudou akceptovány a tým nebude zařazen do
soutěže!
2. Vytvořit soupisku na webu soutěže od 17. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Další doplnění soupisek není možné.
· Vyplnit řádně elektronickou soupisku – (nedodržení termínu poslání soupisky, sankce VI/4)
· zaplatit členské příspěvky RAFL (300,- Kč za jednoho hráče) na informativní schůzce před začátkem sezóny
3. 9. 2016 (dle bodu IV/6).
· Při dopsání nového hráče v období zimní přestávky platí stejný postup (napsáním do elektronické
soupisky), s rozdílem že členské příspěvky zasíláte na účet ligy.
· Označit do 31. 8.2017 své rozhodčí týmu (na el. soupisce týmu) počet rozhodčích je libovolný minimum je
však jeden!!!.
· Mít složenou kauci 3000 Kč za rozhodčí v termínu do 31.8.2017 na účtu ligy (dle přílohy 1)
· vstupní formulář / zadej- Uživatel: soupiska a Heslo: hracirafl / vstoupit do systému

!!! Pokud najdeš po vyplnění soupisky chybu kontaktuj vedoucího ligy – Jakuba Tregla

Startovné
Pro sezónu 2017/2018 - 10000 Kč.
Členské příspěvky organizaci RAFL
Pro sezónu 2017/2018 - 300 Kč na jednoho člena.
Vratná kauce rozhodčí
Složená kauce za rozhodčí je ve výši 3000 Kč na účet ligy do termínu 31. 8. 2017 (týmy mohou mít ponechanou
kauci s minulého ročníku, viz příloha 1 – přesný výpočet % odpískaných zápasů + kauce za rozhodčí pro tuto
sezónu – 2017/2018
Věkové kategorie
Mohou hrát všichni, nejnižší povolená věková hranice je 15 let (ročník 2000 - možnost udělení výjimky, pro
ročník 2002 – výjimku muže udělit pouze vedení ligy).

Systém soutěže
Tým uvedený jako první na rozpisu je domácí. Všechny hrací dny pořádá vedení RAFL. Pořadatel hradí všechny
náklady na hrací den, včetně výplaty rozhodčího.
Hodnocení výsledků
Za vítězství se týmu do tabulky přidělují 2 body, v případě nerozhodného výsledku se oběma týmům přiděluje
1 bod.
Vyhodnocení hráčů na konci sezony
Po skončení ligy - vedení ligy může vyhodnotit nejlepší hráče této sezóny (forma předání je výhradně v režii
vedení ligy).
Oficiální míček
Míček schválený pro florbalové soutěže je bílé barvy. Použití míčku jiné barvy podléhá schválení vedení RAFL.
Zajišťuje a odpovídá domácí tým.
Dresy
Týmy nastupují k zápasu v jednotné sadě dresů (dres + trenky) s čísly (v případě očíslovaných trenek se musí
shodovat s číslem dresu). V případě shodnosti barev dresů soupeřů má za povinnost hostující tým použít
druhou sadu nebo své rozlišovací dresy.
Haly
Utkání je možné pořádat pouze v hale schválené pro soutěž RAFL.
Hrací čas
3 x 15 minut, 2 x 2 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání v první lize je 75 minut.
Hrací den
Hracím dnem je sobota a neděle; oficiálně stanovené začátky utkání dle Rozpisu utkání na oficiálních stránkách
soutěže RAFL. Žádosti o změnu termínu zápasu nebudou vedením akceptovány.
Povolené časy začátku utkání
Nejdříve v 8:00 hod. nejpozději ve 21:00 hod. Pro všechny utkání platí maximální 10-ti minutové zdržení
začátku utkání.
Incidentový list
V případě jakéhokoliv incidentu (např. červená karta, rozbité okno na hale, administrativní problémy atd.)
vedoucí příslušné ligy vyplňuje incidentový list, který se poté archivuje u vedení ligy.

Povinnosti pořadatele hracího dne (tým určený v rozpisu zápasů)
1. Vyzvednout klíče od haly na daném místě (restaurace- Sport Game – ulice: Jičínská).
2. Zkontrolovat, zda je hala připravena pro zdárný průběh hracího dne, popř. v součinnosti s domácím týmem
sjednat nápravu.
3. Zjistit 1 osoby (časoměřič a zapisovatel) na celý hrací den, se znalostmi pravidel RAFL a je povinna dbát pokynů
rozhodčího.
4. Dohlédnout na řádný úklid haly po skončení posledního zápasu hracího dne.
5. Po konci turnaje odevzdat klíče od haly a zápisy o utkání na daném místě.
Povinnosti týmů
1. Každý tým je povinen sdělit jméno a kontakt (telefon + email) svého vedoucího a jeho zástupce na kartu svého
týmu na webu soutěže, při založení týmu, který má dále povinnost za tým vystupovat v kontaktu s vedením
ligy.
2. Být stále v emailovém dosahu (alespoň jednou týdně). Vedení ligy nezodpovídá za případné nedoručení
emailu, či jeho pozdní vyzvednutí a přečtení. Veškeré změny emailové adresy nahlásit vedení ligy.
3. Zaslat všechny údaje, které si vedení ligy vyžádá.
4. Ve stanoveném termínu odevzdat vedení ligy finanční hotovost (startovné, pokuty atd.)
5. Tým (zástupce týmu) je povinen hlásit veškeré matriční pohyby (přestupy, registrace v ČFBU) hráčů na mail
vedení ligy.
6. Tým zodpovídá za včasné a neprodlené nahlášení případné změny kontaktních údajů u vedoucího týmu.
7. Vedoucí každého týmu zodpovídá za to, aby všichni hráči týmu byli obeznámeni a informováni o všech
pravidlech, nařízeních a jejich případných změnách od vedení ligy. Neznalost stanov a předpisů hráče
neomlouvá.
8. Hráči mají zakázáno nastupovat k utkání pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Rozhodčí má právo po
dohodě s vedoucím týmu hráče vyškrtnout ze soupisky a nevpustit do hry.
9. Každý tým má povinnost mít při vstupu do sezóny uvedeného na své soupisce své rozhodčí-ho, veškeré
finanční postihy směřované za nedodržení povinností rozhodčího jsou převáděny na daný tým, který má
tohoto rozhodčího vedeného pod svým týmem.
10. Každý tým je povinen zajistit 2 osoby (zapisovatel a časoměřič) dle rozpisu uvedeného na oficiálních stránkách
soutěže RAFL (v sekci Rozpis utkání)
Povinnosti domácího týmu (týmu uvedeného na rozpisu utkáních jako první)
1. Domácí tým je před prvním a po posledním zápase dne povinen připravit a uklidit halu.
2. Domácí tým je povinen přinést na dané utkání svého týmu zápis o utkání. Nejpozději 15 minut před zápasem
ho odevzdat na stolek rozhodčích.
3. Domácí tým zajistí, aby minimálně 10 minut před začátkem utkání bylo hřiště vyznačeno podle pravidel
florbalu. Tím se rozumí:
· mantinely a branky stojí na svých místech dle pravidel florbalu
· vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše i mantinelech) dle pravidel florbalu
· fungující časomíra (ukazatel odpočítávání času, skóre)
· střídačky (dvě oddělené lavičky)
· hrací míče (vždy minimálně 2), psací pomůcky, atd.
4. Při nedostavení se pořadatele hracího den, má domácí tým povinnost: neprodleně informovat vedoucího
dané ligy nebo ředitele ligy a striktně dbát jeho pokynů.
5. Vedoucí týmu má povinnost odeslat do 1 hodiny po skončení zápasu SMS zprávu o výsledku daného utkání
na telefonní číslo: 604 858 490. (při nedodržení následuje sankce dle bodu: VI/1)

Povinnosti vedoucího týmů (osoby zapsané jako vedoucí v zápise o utkání):
1. Vedoucí obou týmů jsou povinni před každým zápasem vyplnit řádně zápis o utkání.
2. V zápise o utkání mohou být pouze hráči, jenž se zúčastní utkání. Před zahájením utkání rozhodčí vyškrtá ty
hráče, kteří nejsou přítomni a proškrtne zbylá volná pole. Tímto připraví zápis pro zapisovací stolek a muže
zahájit utkání.
3. Vedoucí týmu je povinen dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkání postupovat dle pokynů
rozhodčího v souladu s platnými předpisy florbalu a RAFL.
Povinnosti kapitána (osoby zapsané jako kapitán v zápise o utkání):
1. Kapitán musí být zřetelně označen podle pravidel florbalu.
2. Po utkání kapitáni zkontrolují úplnost vyplnění zápisu o utkání. Za správnost údajů v zápise o utkání a za jeho
úplné vyplnění a odevzdání rozhodčímu daného zápasu zodpovídají kapitáni obou týmů svým podpisem.
Námitku k danému zápasu je možné písemně uplatnit pouze před podpisem.
3. Po skončení utkání zajistí kapitáni obou svých celků nastoupení mužstva k závěrečnému poděkování a
pozdravu.
Rozpis zápasů
Je zveřejněn na oficiálních stránkách soutěže RAFL, vždy dle vystavení časového harmonogramu pronajímatele
haly (měsíční intervaly).
Pravomoc Komise rozhodčích (dále jen „KR“):
1. zajišťuje školení rozhodčích dle potřeby.
2. řídí, zajišťuje a kontroluje nasazování rozhodčích.
Způsob řízení Komise rozhodčích
1. zajišťuje daná školení dle stanovených termínů
2. řídí a kontroluje nominační rozpis rozhodčích během ročníku soutěže.
3. vytváří během soutěžního ročníku termínový kalendář rozhodčích, který rozesílá e-mailem daným rozhodčím
Licence rozhodčích
Licence rozhodčích – obdrží ti kteří, absolvují kurz – „licence RAFL“, každý tým má povinnost mít jednoho
rozhodčího ze statusem „licence RAFL“ nebo rozhodčího licencí rozhodčího ČFBU.
Odměna jednoho rozhodčího
1. Odměna rozhodčího je rozdělena na fixní a pohyblivou složku.
· 100,- Kč + 100,- Kč pohyblivá složka za zápas
2. Výši pohyblivé složky určuje komise rozhodčích na základě zprávy delegáta v součinnosti s disciplinární komisí.

Základní ustanovení
1. Řízením utkání pověřuje KR soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří jsou držiteli platné licence rozhodčího RAFL
opravňující k řízení příslušné kategorie soutěže. Nominovaný rozhodčí je povinen se k utkání dostavit, jinak se
vystavuje postihům od KR a pokutě dle rozhodnutí KR.
2. Nedostaví-li se nominovaný rozhodčí v čekací době 10 min., převezme řízení utkání jiný přítomný kvalifikovaný
rozhodčí, který je povinen se na vyzvání přihlásit a utkání řídit. Není-li na hale přítomen žádný nominovaný ani
kvalifikovaný rozhodčí s jakoukoliv licencí, jsou oba kapitáni družstev povinni dohodnout se na postupu a
utkání sehrát nebo se dohodnout na jednom zástupci z každého týmu, kteří ve dvojici zápas odpískají podle
svého nejlepšího svědomí.
3. Jsou-li po uplynutí čekací doby 10 min. přítomna v prostoru hřiště obě družstva s hráči, kteří mají dle zápisu o
utkání nastoupit, jsou povinna dle dohody utkání sehrát, i když se nedostavil nominovaný rozhodčí. V případě,
že se kapitáni družstev nedohodnou, bude vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou družstev.
4. Převzal-li řízení utkání za nominovaného rozhodčího jiný kvalifikovaný rozhodčí s licencí, řídí utkání až do
konce, i kdyby se nominovaný rozhodčí opožděně dostavil.
5. V případě, že rozhodčí v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, potom
utkání přeruší a oznámí tento stav kapitánům družstev. Není-li rozhodčí schopen dále ve výkonu své funkce
pokračovat, postupuje se obdobně podle (bodu XI/4-2).
6. Kompletní pravidla hry nejsou obsahem tohoto dokumentu, ale jsou zveřejněna na stránky soutěže RAFL.
7. Veškeré finanční postihy směřované za nedodržení povinností rozhodčího jsou převáděny na tým, který má
tohoto rozhodčího vedeného pod sebou.
8. Komise rozhodčích si vyhrazuje právo změnit nominaci rozhodčích na daná utkání turnajů.

Nominace rozhodčích:
1. Nominace rozhodčích bude probíhat přes rozhodčím poskytnutý email, na který bude zaslán nejdéle do
pondělí hracího týdne nominační formulář.
3. Rozhodčí má povinnost na tento email odeslat svoji nominaci na dané zápasy a to nejdéle do středy 20:00.
Pokud tak nebude učiněno, bude následovat pokuta 300kč (bude odečtena ze soutěžní kauce).
4. Finální nominaci obdrží rozhodčí emailem ve čtvrtek daného hracího týdne.
5. V případě, že rozhodčí bude nominován a nemůže svoji účast splnit, má povinnost nahlásit za sebe náhradu a
to nejdéle do pátku 20:00 daného hracího týdne.
6. Nedostaví-li se rozhodčí na zápas, bude mu udělena pokuta ve výši 500kč (bude odečtena ze soutěžní kauce).
V případě, že se rozhodčí nedostaví po druhé na zápas, na který byl nominován, bude mu udělena pokuta ve
výši 1000kč (bude odečtena ze soutěžní kauce).

Povinnosti rozhodčího:
Rozhodčí má za povinnost vyplnit do zápisu své jméno hůlkovým písmem a na konci zápasu zápis podepsat.
Nebude-li tak učiněno, rozhodčí ztrácí nárok na finanční odměnu za daný zápas.

Práva a povinnosti týmů
1. Týmy musí minimálně 1-ho rozhodčí, ale může dodat jaký koliv počet. Pokud bude počet více než 1 rozhodčí
počet určených zápasů se počítá na všechny tyto rozhodčí, dohromady. V případech, kdy by tým na danou
sezónu nedodal žádného rozhodčího, nebude zařazen do soutěže.
2. Finanční kompenzací je složená kauce za rozhodčí ve výši 3000 Kč (týmy mohou mít ponechanou kauci
s minulého ročníku, pouze ti co splní podmínky počtu odpískaných zápasů), pro nové týmy je kauce taktéž
3000 Kč.
3. Vratná kauce, každý rozhodčí má určen počet odpískaných zápasů. Na konci sezóny se dle vzorce: odpískáno
100% - 90% - 3000 Kč, 90% - 75% - 1500 Kč, 75% - 0% - 0 Kč se peníze vrátí s vratné kauce daného týmu nebo
je lze ponechat do sezóny následující .
4. Pokud rozhodčí bude mít odpískáno méně jak 75% propadá celá kauce. A pokud již před začátkem play-off
nebo dodatkové soutěže bude zřejmé, že tuto hranici nemůže dosáhnout jeho tým nebude do play-off nebo
dodatkové soutěže vpuštěn.
5. Rozhodčí, které dané družstvo zajistí, nemusí být z tohoto družstva, ani nemusí být registrovaným hráčem
RAFL. KR podporuje iniciativu sehnat si externího rozhodčího se zkušenostmi z ČFbU.
6. Každý tým je povinen zajistit účast svých rozhodčích na školeních rozhodčích RAFL, které proběhne dne
3. 9. 2016 od 19:00 na 6. ZŠ. Rozhodčí jsou povinni se na vypsaný termínu dostavit pokut tak neučiní jejich tým
nebude vpuštěn do soutěže, (pokud dojde k nedostavení se rozhodčího ve vypsaný termín – pouze vážné
důvody-nemoc, je možnost vyjednat náhradní termín, ale pouze do 8. 9. 2017, poté platí – tým nebude vpuštěn
do soutěže).
7. Rozhodčí obdrží licenci na rozhodnutí RK po absolvování školení rozhodčích. V případě, že se rozhodčí bez
schválené omluvy nedostaví na školení, rovněž mu nebude udělena licence a týmu se tak tento rozhodčí
nemůže počítat a tým nebude vpuštěn do soutěže.
Práva a povinnosti rozhodčího
1. Rozhodčí se musí dostavit nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které pořadatel
uvedl jako místo konání utkání.
2. Rozhodčí kontroluje dodržování pravidel hry.
3. Rozhodčí gestikuluje podle standardních pravidel IFF a na web stránkách je ke stažení názorný vysvětlující
obrázek všech typů gestikulace.
4. Musí být dostatečně barevně odlišen. Dres pro rozhodčího bude připraven v hale.
5. Musí mít u sebe náležitosti k soudcování zápasu (píšťalka, ČK, tužka a měřící vybavení).
6. Před každým zápasem zkontroluje stav a způsobilost hrací plochy; v případě nezpůsobilosti informuje
vedoucího domácího týmu (který je povinen vyhovět požadavku rozhodčího).
7. Před nástupem družstev k utkání provede namátkovou kontrolu výstroje hráčů obou družstev. Závažné
nedostatky nebo věci neodstraněné pořadatelem zaznamená do zápisu.
8. Nejpozději 15 minut před zápasem převezme zápis o utkání poté, co je řádně vyplněn od obou týmů. Oboje
zkontroluje 3 náhodně vybrané hráče – kontrola průkazu totožnosti, pohlídá povolený počet registrovaných
hráčů podle jejich označení, před zápasem vyškrtne nepřítomné hráče a proškrtne zbývající volné kolonky,
nakonec zápis odevzdá na stolek zapisovatele.
9. Zahájí utkání ve stanoveném začátku v rozpise HD při eventuálním respektování ustanovení o čekací době.
10. Může žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování utkání ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné
vykázal z prostor hlediště.
11. Může doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně záznamu o
provinění hráčů potrestaných ČK s uvedením jejich přestupků.
12. Po utkání nahlásí konečný stav zápasu a zkontroluje zápis o utkání podepsaný od obou kapitánů. Námitku k
zápasu mohou kapitáni uplatnit pouze na zadní straně zápisu před svým podepsáním. Rozhodčí také potvrdí
platnost zápisu o utkání svým podpisem.

13. Při udělení červené karty, dále jen ČK je rozhodčí povinen napsat na zadní stranu zápisu důvod udělení ČK a
zdůvodnění. Hráč, který obdrží ČK nehraje až do konce hracího dne. Zbývající trest dořeší disciplinární komise.
14. Rozhodčí mají právo předčasně ukončit utkání v určitých extrémních případech, které jsou popsány níže
v tomto dokumentu. O znovu odehrání takto ukončeného zápasu rozhodne DK a vedení RAFL. Vedení RAFL si
vyhrazuje právo veta ohledně rozhodnutí o ukončení utkání.
15. Povinnost rozhodčích je kontrolovat správnost veškerých zapisovaných údajů pořadatelem HD do zápisu o
utkání a to před zápasem, během zápasu (připsání branek, Time-out, tresty atd.) a na závěr taktéž finální
kontrola přímo po zápase + stvrzeno podpisem. Rozhodčí daného utkání má také za povinnost zkontrolovat
sítě v brankách, ohraničení hřiště mantinely a správné fungování časomíry + stavu skóre.
16. Po konci zápasů vrátí rozhodčí dres ke stolku časoměřičů.
17. Rozhodčí má za povinnost nastudovat si pravidla především sám. Jako hlavní je brána znalost upravených
pravidel ČFbU pro soutěž RAFL. Rozhodčí nesmí zaměňovat pravidla hry RAFL s ČFbU.
18. Další povinnosti stanoví rozpis soutěže a další instrukce pro rozhodčí.
19. Odměnu rozhodčí obdrží až po oznámkování svého výkonu a vyjádření komise rozhodčích. Vyplacena bude v
předem určeném výplatním termínu (všem rozhodčím bude sdělena v předstihu e-mailem).
Přerušení a předčasné ukončení utkání
Pokud rozhodčí z jakéhokoliv důvodu utkání přeruší a po 20 minutách stále není možnost v utkání pokračovat,
utkání ukončí. Pokud se ukončení neváže k pochybení některého ze zúčastněných družstev, zůstává výsledek
utkání stavem skóre v době začátku jeho přerušení. Odehrána musí být minimálně polovina utkání, jinak bude
zápas opakován.

1. Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:
a) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala závažným poškozením hrací plochy a vybavení hřiště
nebo zdali hrozí vážné bezprostřední riziko újmy na zdraví hráčů a diváků.
b) na úřední zákrok (policie apod.), takový zákrok nechá rozhodčí potvrdit v zápise o utkání.
c) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího
d) klesne-li počet hráčů družstva pod hranici stanovenou pravidly soutěže RAFL.
e) v případě že se utkání zcela zjevně nemůže dohrát podle pravidel RAFL a pravidel florbalu.
2. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání zejména v těchto případech:
a) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv účastníka utkání hráčem nebo divákem.
b) pro zranění hráče způsobené předmětem vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských
a trestných lavic nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor.
c) pro vniknutí diváků na hrací plochu.
d) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího.
e) v případě, že existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel RAFL a pravidel
florbalu.
3. V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost spolu s uvedením důvodu zástupcům
družstev a situaci popíše v zápise o utkání

Příloha 1 - kauce
Rozhodčí - sezóna 2016/2017 – vratná kauce 3000 Kč
Vrácení kauce dle vzorce - ze znění stanov 2016/2017: Vratná kauce, každý rozhodčí má určen počet odpískaných
zápasů (počet je určen dle licence na školení rozhodčích). Na konci sezóny se dle vzorce: 100% - 95% - 3000 Kč, 94% 81% - 1500 Kč, 80% -70% - 500 Kč, 69% - 0% - 0 Kč se peníze vrátí s vratné kauce daného týmu.

Seznam týmů a jejich procenta dle odpískaných zápasů dle zápisů:
počet od. zápasů+% 16/17

zůstatek kauce 16/17

Kauce pro sezónu 17/18

CDB

7 – 45%

0 Kč

3000 Kč

Dynamo

0 - 0%

0 Kč

3000 Kč

Pilich

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

Devils

0 - 0%

0 Kč

3000 Kč

Cerberos

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

Bakov

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

Pixbo

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

Sklípkani

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

Ohňostrojaři

15 - 100%

3000 Kč

0 Kč

WFR

13 - 86%

3000 Kč

0 Kč

Vikings

7 - 45%

0 Kč

3000 Kč

Batchers

2 - 13%

0 Kč

3000 Kč

T-Systems

15 – 100%

3000 Kč

0 Kč

Braunův Pohyb

5 – 33%

0 Kč

3000 Kč

FBC Lightnings

0 – 0%

0 Kč

3000 Kč

