Pravidla turnaje zimní Bobík Cup 2021



Úvodní výkop provádí vždy tým, který je uveden v rozpisu na prvním místě.



Pravidlo 5 sekund, starší přípravka bude auty vyvážet, protihráč musí stát minimálně 2
metry od hráče. Mladší žáci a starší žáci budou auty házet. Na utkání mladších
přípravek budou instalovány florbalové mantinely (pokud míč opustí hrací plochu, auty
se vyváží). Přímo z autu nemůže být dosaženo branky. Hráč může nastoupit pouze
v jednom týmu.



Hrací doba je 1x13 minut bez poločasové přestávky. Časomíra běží bez přerušení
(hrubý čas). Čas může být zastaven jen na pokyn rozhodčího zpravidla bezprostředně
po udělení osobního trestu – ŽK a ČK. Pokud je v normální hrací době nařízen pokutový
kop, musí být proveden i po závěrečném klaksonu.



Je-li míč ze hry (za vlastní brankovou čarou mimo brankové tyče), uvádí jej do hry zpět
vždy brankář. Brankář může uvést míč do hry výhozem z ruky nebo rozehrávkou nohou
za soupeřovu polovinu, nesmí hrát míč výkopem z ruky nebo halfvolejem, při porušení
se nařizuje přímý kop z půlky hřiště. Míč musí opustit pokutové území, teprve pak je ve
hře. Při výhozu z ruky může míč letět vzduchem až na soupeřovu polovinu hrací plochy,
pravidla tím nejsou porušena. Pokud brankář položí míč na zem, ten je už ve hře a
brankář může být atakován soupeřem. Brankář nemůže míč znovu vzít do rukou,
porušení pravidla o malé domů (neplatí u mladší přípravky). Pokud míč neopustí
pokutové území, výhoz od branky se opakuje. Z výhozu rukou brankáře nemůže být
dosaženo přímo branky. Při uvádění míče do hry musí být hráči soupeře mimo
pokutové území. Pokud se při výhozu brankáře míč dotkne stropu, získává soupeř
výhodu autu. Branky je dosaženo, jestliže míč celým objemem přejde přes brankovou
čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím
neporušilo žádné pravidlo. Pravidlo o ofsajdu neplatí. Skluz (šmíkačka) je posuzován
stejně jako ve velkém fotbale. Posuzuje se stejně jako ve velkém fotbale. Pokud brankář
chytí malou domů, je nařízen nepřímý volný kop (neplatí u mladších přípravek, zde je
malá domů povolena, brankář může míč chytit do rukou, poté rozehrát). Při provádění
volných kopů musí být hráč soupeře vzdálen nejméně 3 metry od místa přestupku. Při
porušení tohoto pravidla obdrží provinivší se hráč ŽK za nesportovní chování (vyloučení
na 1 minutu).



Všechna navázání hry musí být provedena bez zbytečného otálení do 5 sekund (volné
kopy, kop od branky, aut, kop z rohu a držení míče v rukou brankáře). Při porušení
tohoto pravidla získává míč soupeř. Pokud drží brankář míč v rukou déle než 5 sekundy
nebo zdržuje provedení kopu od branky, získá soupeř výhodu kopu z rohu.



Každé zahrání brankáře rukama mimo malé brankoviště se trestá pokutovým kopem.
Dále se pokutový kop nařizuje v případě přestupku hráče i brankáře v pokutovém
území.



Osobní tresty - rozhodčí může hráči udělit osobní trest ŽK – vyloučení na 1 minutu. Hráč
musí trest odsedět na trestné lavici v boxu časoměřičů. Trest končí předčasně po
inkasovaném gólu. Jeden hráč může být v utkání napomínána ŽK i vícekrát. Osobní
tresty se nesčítají. Při udělení ŽK brankáři odsedí trest za brankáře hráč z pole, který byl v
danou chvíli na hrací ploše. ČK – vyloučení na 5 minut plus do konce utkání (vztahuje
se i na brankáře). Hráč může v nadcházejícím utkání nastoupit. Udělení osobních trestů
je plně v kompetenci rozhodčího. Hráč, který zmaří vyloženou brankovou příležitost
nebo rukou zabrání dosažení gólu musí být vyloučen – ČK – 5 minut plus do konce
utkání. Při inzultaci rozhodčího bude utkání předčasně ukončeno a tým bude vyloučen
z turnaje. Zápas bude kontumován ve prospěch soupeře v poměru 0:5.



Čekací doba je nulová. Při nenastoupení družstva včas bude zápas kontumován ve
prospěch soupeře (kontumace v poměru 0:5).



Střídání hokejovým způsobem. V případě většího počtu hráčů na hřišti (5 a více) ve hře,
obdrží hráč žlutou kartu, tuto situaci vyhodnocuje rozhodčí.



Protest lze podat u pořadatele nejpozději 5 minut po skončení zápasu. Při podání
protestu je třeba složit nevratnou zálohu 200,- Kč.
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5.

O pořadí rozhoduje:
Počet bodů
Vzájemné utkání (minitabulka ze vzájemných zápasů)
Brankový rozdíl
Větší počet vstřelených branek
Kopy na branku (základní série tři kopy, dále po jednom)


-

Výstroj:
sálová obuv s hladkou (ne černou) podrážkou
volbu dresů má domácí mužstvo, pořadatel zajistí rozlišovací tílka


-

Další ustanovení:
na hřiště mají jen povolen vstup s hráči trenéři a realizační tým
pro diváky je určen prostor na tribuně
soupisky musí být odevzdány u stolku pořadatelů nejpozději 10 min před zahájením
prvního utkání týmu
pořadatel turnaje není odpovědný za škody způsobené při úrazech, krádežích nebo na
jiných škodách na třetí osobě.

-

