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Florbal

Florbal patří v současné době mezi nejoblíbenější sporty vůbec. I když se jedná o 
poměrně mladý sport, svého rozšíření se dočkal poměrně brzy. Florbal je kolektivní 

halový sport, který lze snadno přirovnat k pozemnímu hokeji či hokeji 
standardnímu. Hraje se na pevné ploše, tedy něco jako brusle hráči nepotřebují. To 
je pravděpodobně jeden z důvodů, proč je florbal mezi veřejností rozšířenější než 

hokej. Navíc, florbal je možné hrát za jakýchkoliv podmínek.
Florbal se neustále rozšiřuje a hraje se i na nejvyšších úrovních. Tento sport je 

vhodný jak pro mladé nadšence, kteří si chtějí s kamarády jen tak občas zahrát, tak 
jako vrcholový sport plný emocí. Začít hrát florbal může prakticky každý, jedinou 

potřebnou pomůckou je florbalová hůl. Rozhodnete-li se hrát na vyšší úrovni, 
neobejdete se bez vybavení, které slouží k zajištění Vaší bezpečnosti. Jedná se tedy 

o finančně nenáročný a velice zábavný sport.



 HRACÍ PLOCHA

Rozměry hřiště
1. Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí

být schváleny IFF a příslušně označeny.
Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.

Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největší pak 44 m x 22 m.
 Značky na hřišti

1. Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.
2. Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.

Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.
3. Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.

Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

4. Malé brankoviště s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého
brankoviště.

Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.

5. Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí
být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla

1,6 m.Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky vyznačující pozici 
brán

musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na
zadní čáry malého brankoviště.

6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených
brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.



Hrací plocha

 Brány
1. Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.

Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.

Prostory pro střídání
1. Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m 

od
středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Prostory pro střídání musí označeny na obou stranách mantinelu. Šířka prostoru pro střídání 
nesmí

přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené 
vzdálenosti od

mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.
Prostory pro střídání mohou být také vyznačeny na horní hraně mantinelu pomocí odlišné 

barvy.



Normální hrací čas

Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma 
desetiminutovými přestávkami, během nichž si

družstva musí vyměnit strany.
Výjimky pro kratší hrací čas, ne však méně než 2 x 15 

minut, a/nebo pro přestávky, může schválit řídící
orgán.Hrací čas je čistý.

Čistý hrací čas znamená, že čas je zastaven kdykoliv je 
hra přerušena signálem rozhodčích a znovu

spuštěn, když je míč uveden do hry.



Time–out

Během utkání má každé družstvo právo vyžádat si 
jeden time-out, který bude označen trojitým
signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.



Prodloužení

Pokud utkání hrané do rozhodnutí skončí 
nerozhodným výsledkem, musí následovat 10

minutové prodloužení hrané dokud jedno z družstev 
nevstřelí branku.

Před prodloužením mají družstva právo na 
přestávku trvající dvě minuty, strany si však 

nemění.



Trestná střílení po prodloužení

Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné 
střílení. Je-li stav

i potom vyrovnaný, stejní hráči provedou po jednom svá trestná střílení, 
dokud není dosaženo

konečného rozhodnutí.



Střídání hráčů

Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během 
utkání a bez omezení počtu střídání.

Střídání musí být provedeno ve vlastním prostoru 
pro střídání družstva. Hráč opouštějící hřiště musí

překročit mantinel dříve, než může střídající 
vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící 

hřiště
v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být 

nahrazen až po přerušení hry.



Pravidlo pro brankáře

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.



Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika, trenýrek a 
štulpen.

Všichni brankáři musí mít oblečeny dlouhé kalhoty a triko.
Brankáři není dovoleno používat hokejku.

Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo 
ovlivňující tření jsou zakázány.

V bráně či na ní nesmí být ponechány žádné předměty. Brankář nemůže 
používat žádné typy ochranného
vybavení, které zakrývá více než tělo brankáře, například ramenní vycpávky.

Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm.



Obecná pravidla pro standardní 
situace

Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací 
podle příčiny přerušení.

Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a 
označí místo standardní situace. Po
hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na 
správném místě.

Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.



Vhazování
Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se 
vhazování provádí na
středovém bodě.

Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder 
nebo trestné
střílení, hra pokračuje vhazováním.

Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při 
přerušení.

Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy 
rozhodčích
zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.

Z vhazování je možno přímo vstřelit branku.



Standardní situace - vhazování
Je-li míč neúmyslně zničen

Je-li míč poškozen.

Pokud je brána neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase.

Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.

Stane-li se během hry neobvyklá situace.

Není-li branka uznána, ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.

Není-li proměněno trestné střílení.

Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti
s hrou.

Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

Pokud je rozhodnutí rozhodčích považováno za nesprávné.



Standardní situace - rozehrání
Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.

Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od 
mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.

Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou 
postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo 
zvedaný.

Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče 
nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.



Standardní situace – volný úder

Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se 
neprovinilo, provádět volný úder.

Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou 
brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.

Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení 
alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být řádně zasažen, ne tažený či zvedaný.

Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče 
nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.



Přestupky vedoucí k volnému 
úderu

Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne, kopne do soupeřovy hokejky nebo přidrží 
soupeře či soupeřovu hokejku.
Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před 
zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče.
Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad 
úrovní kolen.
Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či 
chodidla.
Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře 
jinak než ramenem na rameno.
Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne 
nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem.
Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, 
jiného hráče či vybavení jiného hráče.



Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli.

Je-li hráč v poli v malém brankovišti.

Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu.

Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu.

Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč.

Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště.

Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru.

Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován.

Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy.

Pokud brankář přijme přihrávku od spoluhráče.

Když hráč zdržuje hru.



Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože 
bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k 
vyloučení.
Trestné střílení se provádí ze středového bodu.
Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné 
střílení, musí být ve svých
prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného střílení. Při 
započetí trestného střílení
je brankář na brankové čáře.dění trestného střílení. Při započetí trestného 
střílení je brankář na brankové čáře.
Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení 
míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář 
tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče 
během tohoto trestného střílení.
Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici uložené ve spojitosti s trestným 
střílením musí být zapsáno v zápise o utkání pouze v případě, kdy z 
trestného střílení není vstřelena branka.

Trestné střílení



Ringo 

Ringo je sport, který se hraje 
podobně jako házená, ale s 
kroužkem, který je gumový a 
má asi 165 gramů. Vynalezl ho 
Polák Włodzimierz 
Strzyżewski a demonstroval ho 
roku 1968 na tehdejších 
letních olympijských hrách. 
Ringo se hraje hlavně v Polsku

http://sport.bartoszyce.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=377
&Itemid=90



Rozměry řiště a  ringo kroužek

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ringo_(sport)



Pravidla pro ringo

     1. Cíl hry 
 účelem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře 
 hraje se nejlépe gumovým kroužkem uvnitř dutým 
2. Kategorie
 jednotlivci (jeden proti jednomu) – jedním kroužkem 
 dvojice a trojice – dvěmi kroužky současně 
3. Rozměry hřiště
 dvojice a trojice 9x18 m, síť ve výšce 243 cm (stejné rozměry hřiště jako pro volejbal) 
 jednotlivci 8x18 m, síť ve výšce 243 cm 
 žactvo do 11 let 6x12 m, síť ve výšce 200 cm 
 žactvo a dorost do 15 let 8x16 m, síť ve výšce 243 cm 
4. Zahájení hry
 postavení hráčů na hřišti je libovolné 
 hra začíná podáním jednoho z hráčů 
 podávat lze z libovolného místa ze zadní čáry vlastní poloviny hřiště 
 u dvojic a trojic podávají obě strany současně na signál k zahájení hry (tlesknutí, písknutí, slovní povel        

          “hra”, apod.) 
 hráči se na podání střídají, každý z hráčů podává 3x po sobě (opakované podání se nepočítá) 
 jestliže některý z kroužků při podání tečuje síť, podání se opakuje 



Pravidla pro ringo

      5. Počítaní bodů
 body se získávají či ztrácejí za každou chybu (neexistují ztráty) 
 body se započítávají za každý kroužek, tzn., že jedna strana může získat najednou dva body nebo každá strana jeden 

bod 
 zápasy se hrají do 15 bodů, k vítězství stačí rozdíl jednoho bodu (15:14) 
 strana (hráč), která hodila kroužek do autu či do sítě (pod sítí) či jinak se provinila proti pravidlům ztrácí bod 
 srazí-li se dva kroužky hozené z protilehlých stran hřiště, body se nepřipočítávají a podání se opakuje 
6. Chytání a zpracování kroužku
 kroužek lze chytit libovolnou rukou, odhodit se však musí tou rukou, kterou byl chycen (nesmí se přendávat z ruky 

do ruky) 
 spoluhráči si nesmí kroužek mezi sebou přihrávat 
 vypadne-li hráči kroužek z ruky může jej znovu chytit rukou sám nebo jej může libovolnou rukou chytit spoluhráč 
 není dovoleno se kroužkem dotknout jakékoliv části svého těla, těla spoluhráče, hřiště nebo sítě 
 kroužek se při chytání nesmí navléci na ruku 
7. Odhazování kroužku
 hráč s kroužkem smí udělat jeden krok a vykročit, ale před došlápnutím na zem musí kroužek odhodit 
 kroužek se nesmí odhazovat ve výskoku 
 chytat a odhazovat kroužek se může i mimo hřiště, avšak hozený kroužek musí letět nad sítí mezi stojany 
 pohyb ruky držící kroužek musí být plynulý, není dovoleno mást 
 kroužek nesmí být hozen svisle směrem letu a nesmí se otáčet přes vodorovnou osu (dělat kotrmelce) 
8. Skleněná zeď
 není dovoleno hráčům přesáhnout jakoukoliv částí těla středovou čáru hřiště, ani se ji dotknout. 
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Florbal, ringo

Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel vlastními slovy vysvětluje jednotlivá 
pravidla

učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci
děti se učí pravidlům florbalu a ringa


