
 

 

Reglemnet TFL 
 

Hlava I. 
Súťažný  poriadok 

 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1.1.  
Reglement TFL (ďalej „Reglement“) stanovuje podmienky organizácie ligových majstrovských zápasov a vzťahuje sa 
na všetkých jeho účastníkov (hráčov, družstvá, kluby, ich funkcionárov, rozhodcov, delegátov a ďalších činovníkov 
TFL vykonávajúcich príslušné funkcie) a na Riadiaci orgán tejto súťaže. Členské kluby zodpovedajú za porušenie tohto 
Reglementu svojimi členmi, hráčmi, činovníkmi a ďalšími osobami, ktoré poverili vykonávaním funkcií v lige. Výklad 
Reglementu vykonáva Riadiaci orgán TFL a jeho zmeny a doplnky vykonáva a prijíma výhradne tento orgán. 
 
1.2.  
Zmeny a doplnky tohto Reglementu môžu byť schválené iba pred začiatkom nového súťažného ročníka a musia byť 
klubom oznámené minimálne 14 dní pred začiatkom súťaže. 
 
1.3.  
V rámci TFL sa poriadajú zápasy súťažné, pohárové a turnajové. Zo všetkých zápasov konaných v rámci TFL musí byť 
vyhotovený Zápis o stretnutí podpísaný rozhodcami zápasu. Usporiadanie všetkých súťaží musí byť schválené 
Riadiacim orgánom. Riadiaci orgán môže v odôvodnenom prípade vydať zákaz organizovania florbalových zápasov  
a súťaží. Pri organizovaní zápasov a súťaží sú účastníci i Riadiaci orgán povinní dbať na obecné právne predpisy, 
hlavne k zaisteniu poriadku a bezpečnosti pri zápasoch. 
 
1.4.  
Súťažný ročník trvá od 21. 9. 2017 príslušného kalendárneho roka do 30. 6. 2018 nasledujúceho kalendárneho roka  
  

 
Článok 2 

Ligová súťaž 
 
2.1.  
Ligová súťaž sa riadi týmto Reglementom, Rozpisom ligy a ďalšími dokumentmi schválenými Riadiacim orgánom, 
ktoré schvaľuje a vydáva Riadiaci orgán. Rozpis musí rešpektovať tento Reglement a byť s ním v súlade. Riadiaci 
orgán stanoví podmienky pre účasť družstiev v lige. 
 
2.2.  
Rozpis súťaže je tvorený Predpisom súťaže (Propozície), Rozpisom ligovej súťaže, Matrikou TFL a povinnosťami 
organizátora (usporiadateľa). 
 
2.3.  



Zmeny v Rozpise, ktoré sa týkajú systému a organizácie súťaže a ďalšie zmeny, ktoré môžu mať podstatný vplyv na 
priebeh súťaže a štatút ich účastníkov, je možné v priebehu súťažného ročníka vykonať a meniť iba v prípade súhlasu 
kapitánov alebo vedúcich družstiev zúčastnených v aktuálnom ročníku TFL. 
 
2.4.  
Zmeny môže v priebehu súťažného ročníka vykonávať len Riadiaci orgán súťaže a to len v záujme regulárneho 
priebehu súťaže.  Rozpis súťaže, Propozície ligového ročníka a Reglement sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže 
a pre Riadiaci orgán súťaže. 
 
2.5.  
Porušenie, alebo nedodržanie tohto Reglementu, Propozícií a Rozpisu TFL, môže byť podľa miery porušenia, alebo ich 
nedodržania postihované poriadkovými pokutami, disciplinárnymi trestami, prípadne hernými dôsledkami. 
 

 

Článok 3 
Organizácia súťaží 

 
3.1. Súťaže 
Turčianska florbalová liga (TFL) 
Pohár Turčianskej florbalovej ligy (PTFL) 
Turčiansky florbalový turnaj (TFT) 
 
3.2. Riadenie súťaží: 
a) Súťaže riadi Riadiaci orgán TFL. 
b) Pohárové a turnajové súťaže riadia Riadiacim orgánom ustanovené výkonné výbory, nesmú sa však pri svojich 
rozhodnutiach odchyľovať od tohto Reglementu a ďalších ustanovení, pokiaľ nie je vyslovene udané inak. 
 
3.3. Zaradenie družstiev do súťaží: 
a) Riadiaci orgán súťaže zaradí družstvá do súťaží na základe podanej prihlášky a splnení stanovených podmienok 
pre účasť v súťaži.  
b) Ak sa družstvo do súťaže neprihlási v stanovenom čase a pri splnení stanovených podmienok pre prihlásenie, 
nebude pre nasledujúci ročník do nej zaradené. 
c) Ak vystúpi družstvo v priebehu súťaže zo súťaže, alebo z nej bude vylúčené na základe ustanovení tohto 
Reglementu. Riadiaci orgán je povinný takéto vystúpenie, či vylúčenie zo súťaže postihnúť mimoriadnou pokutou. 
Výšku mimoriadnej pokuty môže Riadiaci orgán stanoviť, buď v príslušnom rozpise, alebo ju v priebehu súťaže určí 
tak, aby bola niekoľkonásobne vyššia ako náklady klubu na účasť jeho družstva v súťaži. 
d) Doplňovanie miest v súťaži, uvoľnených z akýchkoľvek dôvodov, je možné, avšak všetky výsledky odstupujúceho 
družstva budú anulované. Výsledky nového družstva sa počítajú od prvého zápasu nasledujúceho kompletného kola 
(zápasy neúplného kola nemajú charakter majstrovských ligových zápasov a ich výsledky sa do celkovej ligovej 
tabuľky nezapočítavajú). 
 
3.4. Systém súťaží 
a) Ligová súťaž sa zásadne hrá systémom každý s každým (počet kôl je určený Rozpisom pre aktuálny ročník).  
Vo výnimočných prípadoch sa môže hrať aj iným systémom, ktorý stanoví Riadiaci orgán a schvália ho kapitáni alebo 
vedúci družstiev súťaže. 
b) Pohárová súťaž sa zásadne hrá systémom každý s každým (počet kôl je určený Rozpisom pre aktuálny pohár).  
Vo výnimočných prípadoch sa môže hrať aj iným systémom, ktorý stanoví Riadiaci orgán a schvália ho kapitáni alebo 
vedúci družstiev súťaže. 
c) Turnaj sa zásadne hrá skupinovým systémom každý s každým s následným postupom do vyraďovacej časti.  
Vo výnimočných prípadoch sa môže hrať aj iným systémom, ktorý stanoví Riadiaci orgán. 
d) Rozhodnutia týkajúce sa systému súťaží podliehajú právomoci Riadiaceho orgánu. 
 
3.5. Určenie poradia družstiev 
a) Víťazom príslušnej súťaže, skupiny či základnej alebo nadstavbovej časti súťaže je družstvo, ktoré dosiahne 
najvyššieho počtu bodov. Družstvo, ktoré má najnižší počet bodov sa umiestni posledné. Pokiaľ majú po odohranej 
súťaži, skupiny či základnej alebo nadstavbovej časti súťaže dve, alebo viacero družstiev rovnaký počet bodov, 
rozhoduje o poradí vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov. Ak je rovnaký, rozhoduje najprv gólový pomer zo súčtu 
daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch. Pokiaľ tieto kritériá nedovoľujú stanoviť poradie, rozhoduje 
gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov. 
b) Ak kritériá nedovoľujú určiť poradie, zohrajú družstvá vzájomný kvalifikačný zápas, podľa rozhodnutia riadiaceho 
orgánu súťaže. 
 
3.6. Zápasy hrané do rozhodnutia 



a) Za zápasy hrané do rozhodnutia sú považované zápasy playoff, nariadené rozhodujúce zápasy, prípadne iné zápasy, 
o ktorých riadiaci orgán takto rozhodne. 
b) Ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, postupuje sa podľa ustanovení v článkoch 203 a 204 platných pravidiel 
florbalu. Úpravy v dĺžke trvania predĺženia a počtu trestných strieľaní môže určiť riadiaci orgán súťaže v rozpise 
súťaže. 
 
 

 

Článok 4 
Náležitosti klubov 

 
4.1.  
Klub môže mať v súťažiach prihlásených niekoľko družstiev. Každý klub zastupujú tri oprávnené osoby, ktoré majú 
podpisové právo účinné pre všetky družstvá klubu. Jedna osoba môže byť držiteľom podpisového práva iba v jednom 
klube. Toto podpisové právo je možné meniť iba na základe stanov klubu. Žiadosť o zmenu podpisových práv musí 
byť doručená Matrike TFL. 
 
4.2.  
Pre účasť družstiev klubu v súťažiach TFL musí klub spĺňať podmienky stanovené týmto Reglementom. Podmienky 
stanovené v Rozpise platia pre príslušný súťažný ročník. Pokiaľ klub nespĺňa či odmietne splniť podmienky stanovené 
Reglementom pre účasť svojho družstva, nemôže byť takéto družstvo do súťaže zaradené. 
 
4.3.  
Kluby, ktoré majú zaradené svoje družstvá do súťaží, sú povinné: 
a) mať hráčov registrovaných podľa Registračného poriadku TFL a platnú licenciu; 
b) riadiť sa nariadeniami tohto Reglementu, príslušným Rozpisom, ako aj ostatnými všeobecne platnými predpismi; 
c) uvoľňovať svojich hráčov pre účely reprezentácie TFL a ligových výberov; 
d) mať stanovenú kontaktnú osobu, vrátane e-mailovej adresy, ktorá je plne zodpovedná za doručiteľnosť všetkých 
dokázateľne odoslaných písomností zo strany Riadiaceho orgánu aj ostatných klubov (sekretár klubu); 
e) v stanovenej lehote vyplniť súpisky všetkých družstiev klubu; 
f) rozlíšiť štartujúce družstvá pomocou písmen B, C, D, prípadne použiť iné rozlíšenie názvu družstiev. Nesplnenie 
týchto povinností môže byť trestané poriadkovými pokutami. 
 

 

Článok 5 
Náležitosti družstiev 

 
5.1. Súpiska 
a) Súpiska je doklad potvrdený Riadiacim orgánom, ktorý určuje príslušnosť hráča k určitému družstvu klubu, od 
ktorej sa odvodzuje právo štartu týchto hráčov aj za iné družstvá klubu. Hráč môže byť uvedený v príslušnom ročníku 
len na jednej súpiske klubu. 
b) Súpiska sa vyhotovuje vždy pred súťažnou sezónou v termínoch stanovených Riadiacim orgánom súťaže. Súpisku 
vyplní klub. 
c) Klub je povinný predložiť súpisku Riadiacemu orgánu v stanovenom termíne ku kontrole a potvrdeniu. 
Nepredloženie súpisky v stanovenej lehote má za následok uloženie poriadkovej pokuty, a v prípade nepredloženia do 
začiatku súťaže aj herné dôsledky. 
d) Falšovanie súpisky a uvádzanie nepravdivých údajov bude podľa charakteru a závažnosti trestané pokutami, 
disciplinárnymi trestami a inými opatreniami. 
 
5.2. Zaradenie nových hráčov na súpisku 
Klub, ktorý v priebehu súťaže registruje nového hráča, alebo hráča získava na základe prestupu, hosťovania či 
ukončenia hosťovania, musí takéhoto hráča pred jeho prvým štartom v ligovom zápase zaradiť na súpisku svojho 
družstva. Nesplnenie tejto povinnosti bude trestané poriadkovými pokutami. 
 
5.3. Vek hráčov  
a) Hráčky môžu štartovať od veku dovŕšených 15. rokov.  
b) Hráči môžu štartovať od veku dovŕšených 15. rokov.  
c) Pre štart neplnoletých je nutné kladné vyjadrenie zákonného zástupcu písomnou formou doručené Matrike TFL. 
 
5.5. Povinnosti družstva 
a) Povinnosti družstva sú totožné s povinnosťami klubu. 



b) Vyjadriť sa k žiadosti o zmenu termínu zápasu do 3 dní od zaslania žiadosti na kontaktnú e-mailovú adresu 
družstva. Pokiaľ sa zástupca družstva k žiadosti nevyjadrí do 24 hodín ani po následnej telefonickej výzve príslušného 
sekretariátu berie sa, že sa zástupca vyjadril a so zmenou súhlasí. 
c) Nominovať na zápas len hráča, ktorý nenastúpil za iný klub/družstvo v inom zápase konaného v rámci rovnakého 
kola súťaže. 

 

Článok 6 
Náležitosti hráčov 

 
6.1. Registrácia a licencie 
a) Aby hráč mohol štartovať v súťažnom zápase, musí byť v klube zaregistrovaný podľa Registračného poriadku TFL, 
mať licenciu platnú pre daný súťažný ročník a byť zapísaný na súpiske družstva v klube. 
b) Ak sa dostaví hráč, hráči, alebo celé družstvo na zápas bez dokladu s fotografiou, ktorým môže byť vierohodne 
preukázaná ich totožnosť, nebude tento hráč alebo hráči, či celé družstvo pripustené rozhodcom ku hre. 
c) Voči družstvu môžu byť vyvodené herné a disciplinárne dôsledky, ak sa preukáže, že niektorý hráč z družstva 
štartoval neoprávnene. 
 

 

Článok 7 
Povinnosti organizátora zápasu 

  
7.1.  
Usporiadateľ zápasu je povinný: 
a) zaistiť halu v danom termíne a ihrisko vyhovujúce pravidlám florbalu; 
b) zabezpečiť potrebné vybavenie k organizovaniu zápasov (ihrisko, mantinely, časomiera, zápis o stretnutí, atď.); 
c) zaistiť šatne pre rozhodcov a zúčastnené družstvá; 
d) ohlásiť výsledky zápasov; 
 

 

Článok 8 
Hracia plocha 

 
8.1.  
Hracia plocha musí zodpovedať pravidlám florbalu. Riadiaci orgán môže stanoviť ďalšie podmienky, ktoré musí hracia 
plocha spĺňať. 
 
8.2.  
V prípade poruchy na zariadení, prípadne prerušení dodávky elektrickej energie sa stanoví čakacia doba 60 minút. Ak 
vznikne v jednom zápase takáto porucha niekoľkokrát, nemá čakacia doba v súčte trvať viac ako 60 minút. Ak bude 
dodávka prúdu, alebo porucha presahovať stanovených 60 minút a nie sú predpoklady pre regulárne odohratie 
zápasu, rozhodca zápas predčasne ukončí. Kluby sú povinné sa do 3 dní dohodnúť na odohratí nového zápasu  
v náhradnom termíne podliehajúcemu schváleniu Riadiacim orgánom. Inak stanoví termín Riadiaci orgán po 
preverení okolností, ktoré zapríčinili predčasné ukončenie zápasu. 
 
8.3.  
V súlade s pravidlami florbalu organizátor riadne pripraví a vyznačí hraciu plochu, jej okolie a ďalšie náležitosti. 
Rozhodnutie o tom, či plocha bola riadne pripravená a vyznačená, prislúcha rozhodcom zápasu.  
 

 

Článok 9 
Termíny a začiatky zápasov 

 
9.1. Termíny zápasov a organizovanie zápasov 
a) Termíny zápasov určuje, alebo schvaľuje Riadiaci orgán. Termíny uvedené v potvrdenom rozpise súťaže sú záväzné 
pre všetky družstvá príslušnej súťaže. Družstvá môžu odohrať svoj zápas mimo stanovený termín, ak ich dohodu  
a žiadosť schváli Riadiaci orgán. V prípade schválenia dohody na náhradnom termíne už družstvá nemajú právo 
požiadať o odloženie zápasu. Zmeny termínov zápasov nesmú narušiť regulárnosť súťaže. 
b) Ak nemôže byť zápas odohraný, alebo bol predčasne ukončený bez zavinenia družstiev, je povinnosťou oboch 
družstiev dohodnúť sa na náhradnom termíne zápasu do 3 dní. Ak nepríde k dohode podliehajúcej schváleniu 
Riadiacim orgánom, nariadi náhradný termín Riadiaci orgán tak, aby nebola narušená regulárnosť súťaže. 



c) Riadiaci orgán má právo, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, prevádzať zmeny v Rozpise súťaže. Tieto 
zmeny musia byť bezodkladne oznámené všetkým družstvám, ktorých sa táto zmena dotýka. Pokiaľ so zmenou 
termínu nebudú súhlasiť obaja súperi či všetky zúčastnené družstvá turnaja, tie ktoré so zmenou nesúhlasili, sa 
dohrajú (i jednotlivo) na základe dohody zúčastnených družstiev o termíne. 
d) Riadiacim orgánom neschválené preloženie súťažného zápasu na iný termín, alebo na iné ihrisko bude podľa 
závažnosti postihované poriadkovou pokutou, či hernými dôsledkami. 
e) Klub môže požiadať o zmenu hracieho termínu zápasu svojho družstva v prípade, keď uvoľňuje pre účely ligovej  
reprezentácie alebo do výberov TFL najmenej dvoch hráčov, ktorí sú uvedení na súpiske družstva. 
 
 

 

Článok 10 
Začatie zápasu 

 
10.1. Nástup družstva 
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v stanovenom čase. Rozhodcovia začnú hru, ak je na hracej ploche prítomný 
minimálny počet hráčov podľa pravidiel florbalu (najmenej 5 hráčov a jeden brankár z každého družstva) v schválenej 
výstroji podľa pravidiel florbalu a ak bol odovzdaný riadne vyplnený zápis o stretnutí. V zápise o stretnutí môžu byť 
uvedení len tí hráči, ktorí sú prítomní na ihrisku v okamihu začiatku zápasu. V priebehu zápasu možno do zápisu  
o stretnutí dopísať max. 2 hráčov.  
 
10.2. Kontrola totožnosti 
Kontrolu totožnosti hráčov družstiev je možné uskutočniť z rozhodnutia rozhodcu pred zápasom, počas prestávky  
a najneskôr pred podpisom zápisu o stretnutí po zápase, alebo za účasti rozhodcu na vyžiadanie kapitána družstva 
pred zápasom, cez prestávku, ale najneskôr pred začatím tretej tretiny zápasu. O kontrolu totožnosti žiada v zápasoch 
kapitán družstva alebo jeho asistent. 
Ak je vyžiadaná kontrola totožnosti:  
a) kapitánom, uskutočňujú ju kapitáni družstiev za prítomnosti rozhodcu. Kapitán kontrolovaného družstva 
predstavuje kontrolujúcemu kapitánovi jednotlivých hráčov svojho družstva, ktorí ukážu občiansky preukaz alebo iný 
doklad s fotografiou a dostačujúcimi údajmi osvedčujúcimi ich totožnosť, tak aby kontrolujúci kapitán mohol overiť 
ich totožnosť (povoleným spôsobom overenia totožnosti je nahliadnutie do Matriky TFL na webovej stránke TFL). 
Výsledkom kontroly totožnosti je vznesenie, alebo nevznesenie námietky štartu hráča a rozhodca túto skutočnosť 
poznamená do zápisu o zápase. Neopodstatnená kontrola môže byť podnetom na disciplinárne konanie. 
b) Pokiaľ bola proti totožnosti hráča kapitánom družstva vznesená námietka, urobí identifikáciu takého hráča sám 
rozhodca. Ak sa presvedčí, že hráč predložil cudzí doklad totožnosti, hráča vylúči a zápis o stretnutí pošle príslušnému 
disciplinárnemu orgánu súťaže. Pokiaľ rozhodca nie je presvedčený o neoprávnenom štarte hráča, otázkami zistí 
hráčove osobné údaje a adresu trvalého bydliska a toto uvedie do zápisu o stretnutí. Takto zistené údaje podpíše hráč 
a kapitán. Rozhodca hráča pripustí k ďalšej hre a po zápase pošle zápis o stretnutí príslušnému disciplinárnemu 
orgánu súťaže. 
c) Pokiaľ hráč, hráči, alebo celé družstvo odmietne kontrolu totožnosti cez prestávku, vznesie kapitán družstva, ktoré 
požadovalo kontrolu vykonať, námietku proti štartu hráča, hráčov, alebo celého družstva. Rozhodca túto skutočnosť 
uvedie do zápisu o stretnutí spolu s otázkou zistenými osobnými údajmi a adresami trvalého bydliska. Takto zistené 
údaje hráči podpíšu spolu s kapitánom a vedúcim družstva. Rozhodca hráčov pripustí k ďalšej hre v zápase a po 
zápase zašle zápis o stretnutí príslušnému disciplinárnemu orgánu súťaže. Odmietnutie kontroly totožnosti pred 
zápasom má za následok nepripustenie kontrolovaného k zápasu. 
d) Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinný zabezpečiť kapitán alebo jeho asistent. Pokiaľ 
hráč, alebo družstvo odmietnu kontrolu totožnosti a tento fakt je uvedený v zápise o stretnutí, budú voči družstvu, 
proti ktorému bola uvedená táto námietka, vyvodené herné dôsledky v súlade s týmto Reglementom. Súčasne budú 
odovzdaní k disciplinárnemu konaniu kapitán, jeho asistent a hráči, ktorí sa odmietli podrobiť kontrole totožnosti,  
a v prípade chybného postupu aj rozhodcovia. 
e) V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, alebo odmietnutia kontroly totožnosti hráčom, hráčmi, či 
družstvom, uvedenej rozhodcom v zápise o stretnutí, sa musia na najbližšom zasadnutí príslušného disciplinárneho 
orgánu súťaže dostaviť kapitáni, vedúci obidvoch družstiev, hráč, či hráči proti ktorých štartu bola v zápise o stretnutí 
vznesená námietka spolu s rozhodcami daného zápasu, pokiaľ príslušný disciplinárny orgán nestanoví inak. 
f) Pokiaľ bola kontrola totožnosti uskutočnená pred zápasom, či počas prestávky, ale kapitán družstva nepožiadal 
okamžite rozhodcu o zapísanie námietky proti štartu hráča, hráčov, či družstva do zápisu o stretnutí, považujú sa 
dodatočne podané námietky za neopodstatnené a neprihliada sa na ne. 
g) Nepreukázanie totožnosti nemusí byť dôvodom pre kontumáciu zápasu, pokiaľ bola totožnosť dokázaná na 
rokovaní riadiaceho orgánu súťaže a preukáže sa, že hráč štartoval oprávnene. Odmietnutie preukázania totožnosti 
bude ale vždy dôvodom ku začatiu disciplinárneho konania. 
 
10.3. Čakacia doba 
a) Maximálna čakacia doba pre obe družstvá a rozhodcov je 10 minút po úradne stanovenom začiatku zápasu. 
K posúdeniu či bola dodržaná čakacia doba je príslušný rozhodca. V súťažiach, ktoré sa hrajú turnajovým systémom sa 



prípadný posun v čakacej dobe vzťahuje k pôvodne stanovenému začiatku zápasu. V prípade časového posunu  
a neskoršieho začiatku zápasu je družstvo povinné byť pripravené na zápas do 10 minút po konci predchádzajúceho 
zápasu. 
b) Ak družstvo nastúpi na zápas po úradne stanovenom začiatku zápasu v čakacej dobe, v predĺženej čakacej dobe, 
alebo tesne po uplynutí čakacej doby, je rozhodca povinný uviesť túto skutočnosť do zápisu o stretnutí spolu s udaním 
dôvodov. Po tejto dobe bude zápas ukončený z dôvodu nenastúpenia družstva na zápas. Opakované neopodstatnené 
čerpanie čakacej doby zápasu bude považované za previnenie družstva podliehajúce disciplinárnemu konaniu. 
c) O výsledku zápasu začatom po uplynutí riadnej čakacej doby rozhodne Riadiaci orgán súťaže na základe zistených  
a dokázateľných skutočností. Ak neskorý začiatok, alebo nedostavenie sa na zápas zavinilo niektoré z družstiev, alebo 
obe družstvá, má to pre vinníka herné dôsledky, eventuálne disciplinárne potrestanie. 
 
10.4. Nezahájený zápas 
a) Ak sa nedostaví družstvo na zápas, rozhodca uvedie do zápisu o stretnutí všetky informácie známe v okamihu času 
začiatku zápasu. 
b) Družstvo, ktoré sa nedostaví na zápas bez uvedenia riadneho dôvodu, bude potrestané poriadkovou pokutou  
a hernými dôsledkami, o ktorých rozhoduje Disciplinárna komisia. 
c) Ak sa nemôže družstvo dostaviť na zápas z dôvodov, ktoré sa týkajú dopravy na zápas, a ktoré nemohli ovplyvniť, je 
povinné bez omeškania o týchto skutočnostiach informovať Riadiaci orgán. Pokiaľ má družstvo odohrať na turnaji 
viac ako jeden zápas je povinné urobiť všetko pre to, aby sa dostavilo k odohraniu ďalšieho zápasu na turnaji. 
Družstvo je povinné do 3 dní doložiť Riadiacemu orgánu potvrdenie o príčine nedostavenia sa na zápas. 
d) Riadiaci orgán súťaže posúdi všetky dostupné informácie týkajúce sa nedostavenia sa družstva na zápas. V prípade 
uznania riadneho nedostavenia sa družstva na zápas rozhodne Riadiaci orgán o ďalšom postupe v zmysle tohto 
Reglementu. 
 

 

Článok 11 
Rozhodcovia 

 
11.1.  
Riadením zápasu sú poverení (delegovaní) rozhodcovia schválení a poučení Riadiacim orgánom. 
 
11.2.  
Pokiaľ po uplynutí čakacej doby sú prítomné v priestoroch ihriska obe družstvá s hráčmi, ktorí majú podľa zápisu  
o stretnutí nastúpiť na zápas, sú povinné odohrať zápas, i keď sa nedostavili delegovaní rozhodcovia. Táto skutočnosť 
bude uvedená v zápise o zápase a prešetrená Riadiacim orgánom. 
 
11.3.  
Ak sa nedostavia delegovaní rozhodcovia v čakacej dobe, prevezme stretnutie iný prítomný kvalifikovaný rozhodca, 
ktorý je povinný sa na vyzvanie prihlásiť a prevziať vedenie zápasu. Ak nie je na ihrisku žiadny delegovaný, ani 
kvalifikovaný rozhodca, sú obaja kapitáni povinní sa dohodnúť na inom rozhodcovi a pod jeho vedením zápas 
odohrať. V prípade, že sa kapitáni nedohodnú a toto stretnutie sa neodohrá, bude vyhlásený kontumačný výsledok  
v neprospech oboch družstiev. Riadiaci orgán môže výnimočne rozhodnúť o preložení zápasu a odohraní zápasu na 
náklady oboch družstiev do termínu, ktorý sám určí. Ak sa do tohto termínu zápas neuskutoční, bude vyhlásený 
kontumačný výsledok v neprospech oboch družstiev. 
 
11.4.  
Ak prevezme vedenie zápasu za delegovaného rozhodcu iný kvalifikovaný rozhodca, riadi zápas až do konca, i keď by 
sa delegovaný rozhodca na zápas oneskorene dostavil. 
 
11.5.  
V prípade, že rozhodca v priebehu ním vedeného zápasu náhle ochorie, alebo sa zraní a nie je schopný vo vedení 
zápasu pokračovať, preruší zápas a nahlási túto skutočnosť kapitánom. Ak nie je rozhodca ani po ošetrení schopný vo 
výkone svojej funkcie ďalej pokračovať, bude sa postupovať podľa bodu 11.3. tohto Reglementu. 
 
11.6. Práva a povinnosti delegovaných rozhodcov 
Delegovaný rozhodca je povinný: 
a) dostaviť sa najneskôr 10 minút pred stanoveným začiatkom zápasu na ihrisko, (lehota môže byť inštrukciami 
Rozhodcovskej komisie stanovená inak); 
b) uskutočniť kontrolu hracej plochy a vybavenia ihriska podľa pravidiel florbalu, Reglementu a pokynov Riadiaceho 
orgánu v dostatočnom čase pred plánovaným začiatkom zápasu; 
c) pred nástupom družstiev na zápas skontrolovať výstroj hráčov oboch družstiev; 
d) vykonať kontrolu správnosti vypísania zápisu o stretnutí (pred aj po zápase) a náhodnú kontrolu totožnosti hráčov 
uvedených v zápise o stretnutí. Výsledok kontroly totožnosti uvedie rozhodca do zápisu o stretnutí; 



e) nepripustiť ku stretnutiu hráča alebo člena klubu/družstva, ktorí na vyžiadanie nepredložia doklad totožnosti, sú 
viditeľne pod vplyvom alkoholu omamných látok a pod., alebo sa nevhodne správajú; 
f) v prípade udelenia trestu DKZ, prvý pracovný deň po zápase odoslať príslušnému disciplinárnemu orgánu detailnú 
správu popisujúcu priestupok, ktorý sa stal. Popis priestupku odovzdá každý z oboch rozhodcov nezávisle; 
g) rozhodcovi je povolené, v prípade že hráč nepreukáže svoju totožnosť v priebehu zápasu alebo je vznesená 
námietka proti jeho štartu, vyhotoviť fotografiu hráča, napr. mobilným telefónom pre prípadné disciplinárne riešenie. 
Pri vyhotovení fotografie musí byť prítomný kapitán družstva a vyhotovenie fotografie musí rozhodca zapísať do 
zápisu o stretnutí; 
h) začať stretnutie v úradne stanovenom termíne pri rešpektovaní ustanovenia o čakacej dobe. Čakacia doba pre 
jednotlivé družstvá je 10 minút po plynutí od oficiálneho času zápasu. Ak sa do 10 minút po stanovenom 
oficiálnom termíne zápasu družstvo nedostaví na hraciu plochu v počte hráčov potrebnom pre začatie zápasu, 
rozhodca pokračuje podľa tohto Reglementu; 
i) viesť zápas podľa pravidiel florbalu; 
j) doplniť po zápase zápis o stretnutí prípadnými námietkami kapitánov a predložiť im ich k podpisu, vrátane 
záznamu o previnení hráčov potrestaných DKZ s uvedením ich priestupkov. V prípade zapísania námietky kapitánom 
do zápisu o stretnutí je rozhodca povinný zaslať ju Riadiacemu orgánu najneskôr do 24 hodín od skončenia zápasu; 
k) ďalej v zápise o stretnutí uviesť: 
 - nástupy družstva v čakacej dobe, alebo po uplynutí čakacej doby s udaním dôvodov; 
 - posun úradne stanoveného začiatku stretnutia; 
 - výsledky náhodnej kontroly totožnosti hráčov; 
 - nedostatky zistené na ihrisku a to predovšetkým z hľadiska pripravenosti hracej plochy k zápasu podľa pravidiel 

florbalu (výnimky môže udeliť Riadiaci orgán); 
 - priestupky hráčov, funkcionárov, divákov, alebo iných účastníkov zápasu na základe oznámenia, ktoré sú 

disciplinárnymi previneniami a ktoré rozhodca nevidel alebo nemohol vidieť; 
 - ostatné údaje, ktoré musia rozhodcovia zaznamenať do zápisu o stretnutí podľa platných pravidiel florbalu; 
l) pokiaľ je zápis o stretnutí dokladom pre disciplinárne konanie je povinný ho prevziať a odoslať podľa ustanovení 
písmena j) tohto bodu; 
m) ospravedlniť sa Riadiacemu orgánu bezodkladne, pokiaľ nastanú skutočnosti brániace sa mu dostaviť na zápas, 
na ktorý bol nominovaný. Delegovaný rozhodca má nárok na vyplatenie odmeny v prípade, že sa zápas neuskutoční  
z objektívnych príčin pokiaľ Riadiaci orgán neurčí inak. 
 
11.7. Práva a povinnosti delegátov zápasov 
Delegát zápasu je poverený výkonom funkcie, v ktorej zastupuje Riadiaci orgán, dohliada na priebeh zápasu a pokiaľ 
je k tomu poverený hodnotí podľa daných kritérií výkon rozhodcov. Vo svojej činnosti sa riadi zásadami pre činnosť 
delegátov zápasu, schválenými Riadiacim orgánom.  
Delegát zápasu je povinný: 
a) dostaviť sa najneskôr 10 minút pred stanoveným začiatkom zápasu na ihrisko, (lehota môže byť inštrukciami 
Rozhodcovskej komisie stanovená inak); 
b) dohliadať na dodržovanie Reglementu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia k zaisteniu nápravy; 
c) sledovať správanie sa hráčov, trénerov, funkcionárov, divákov a prácu rozhodcov počas priebehu zápasu; 
d) po skončení zápasu všetky udalosti súvisiace so zápasom pravdivo uviesť vo svojej správe; 
e) pred zápasom vhodným spôsobom poučiť trénerov, hráčov a vedúcich družstiev o zásadách športového 
vystupovania a dodržiavania fair play; 
f) pokiaľ sa nedostaví na zápas delegovaný rozhodca, je delegát povinný vyčerpať všetky možnosti, aby bolo zaistené 
vedenie zápasu. Postupuje pritom v zmysle tohto Reglementu; 
g) ak delegát zaznamená priestupok hráča, ktorý rozhodca nevidel alebo nemohol vidieť a za ktorý mala byť podľa 
jeho názoru udelený hráčovi trest DKZ postupuje takto: 

- oznámi priestupok rozhodcovi ihneď po zápase a je povinný uviesť tento priestupok do zápisu o stretnutí ešte 
predtým, než kapitán družstva podpíše zápis o stretnutí, o dôvode záznamu oboznámi delegát kapitána družstva za 
prítomnosti rozhodcu; 
- priestupok hráča uvedie jasne a vecne vo svojej správe o zápase; 
- v prípade, že je jeho správa podkladom pre disciplinárne konanie, odošle ju príslušnému disciplinárnemu orgánu 
najneskôr v prvý pracovný deň po zápase.  

h) Delegát zápasu má nárok na vyplatenie odmeny v prípade, že sa zápas neuskutoční z objektívnych príčin pokiaľ 
Riadiaci orgán neurčí inak. 
 
11.8. Overenie zápisu o stretnutí 
Správnosť zápisu o stretnutí vrátane jeho výsledku overia kapitáni oboch družstiev vlastnoručnými podpismi. Kapitán 
družstva je oprávnený pred začiatkom zápasu vykonať kontrolu zápisu o stretnutí, požiadať rozhodcu o kontrolu 
totožnosti hráčov družstva súpera v jeho prítomnosti a opísať si údaje uvedené pred zápasom v zápise o stretnutí. 
Údaje do zápisu o stretnutí je oprávnený zapisovať len rozhodca, prípadne prostredníctvom zapisovateľa, okrem 
uvedenia zostavy družstiev a nastupujúcich brankárov. 
 
11.9. Prerušenie a predčasné ukončenie zápasu 
Pokiaľ rozhodca z akéhokoľvek dôvodu zápas preruší a po 15 minútach nie je možné v zápase pokračovať, potom 
tento zápas ukončí. 



Rozhodca predčasne ukončí zápas v týchto prípadoch: 
a) pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hracej doby; 
b) na úradný zákrok (polície a pod.), takýto zákrok nechá rozhodca potvrdiť v zápise o stretnutí; 
c) pre úmrtie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.); 
d) ak klesne počet hráčov družstva pod hranicu stanovenú pravidlami florbalu; 
e) v prípade nenastúpenia družstva v stanovenom čase. 
 
11.10. Právo rozhodcu predčasne ukončiť zápas 
Rozhodca má právo predčasne ukončiť zápas hlavne v týchto prípadoch: 
a) pre fyzické napadnutie (inzultácia) ktoréhokoľvek účastníka zápasu hráčom, funkcionárom, alebo divákom; 
b) pre zranenie hráča, rozhodcu, alebo člena realizačného tímu spôsobené predmetom hodeným na hraciu plochu, do 
priestoru hráčskych, alebo trestných lavíc z hľadiska, alebo spôsobeného vniknutím cudzej osoby do týchto 
priestorov, alebo šatní družstiev; 
c) pre vniknutie divákov na hraciu plochu; 
d) pre veľmi vážne zranenie niekoho z účastníkov zápasu (hráč, rozhodca, divák, a pod.); 
e) v prípade, že existuje zrejmé riziko, že zápas nemôže pokračovať podľa pravidiel (viď pravidlá florbalu - pravidlo 
306). V prípade, že rozhodca ukončí predčasne zápas, oznámi túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov zástupcom 
družstiev a situáciu podrobne opíše v zápise o stretnutí. 
 
11.11. Ukončenie zápasu z objektívnych príčin 
Ak ukončí rozhodca predčasne zápas bez zavinenia niektorého z družstiev („z vyššej moci“), dohodnú sa kluby do 3 
dní na novom termíne opakovaného zápasu podľa čl. 9 tohto Reglementu. O predčasne ukončenom zápase rozhodne 
riadiaci orgán takto: 
a) pokiaľ nie je preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinenými družstvami alebo klubmi a predčasne ukončeným 
zápasom, zápas sa opakuje v novom termíne; 
b) pokiaľ bude preukázaná príčinná súvislosť medzi zavinením družstva alebo klubu a predčasne ukončeným 
zápasom, musí byť takéto družstvo potrestané hernými a disciplinárnymi dôsledkami. 
c) Spôsob úhrady či podielu plnení na úhrade nákladov spojených s novým zápasom môže Riadiaci orgán stanoviť  
alebo o tom rozhodne prípad od prípadu. 
 
11.13.  
Ak rozhodca, alebo delegát zápasu poruší niektorú z povinností stanovenú Reglementom postupuje RK podľa 
závažnosti nasledovne: 
a) upozorní rozhodcu alebo delegáta na porušenie povinností s možnosťou sankcie pri jej opakovaní; 
b) obmedzí vykonávať funkciu rozhodcu alebo delegáta na ďalšom zápase, prípadne udelí poriadkovú pokutu; 
c) odporučí rozhodcu alebo delegáta s návrhom na udelenie trestu k disciplinárnemu konaniu. Riadiacim orgánom  
v zmysle tohto článku je Rozhodcovská Komisia. 
 

 

Článok 12 
Povinnosti a práva členov družstva 

 
12.1. Členovia 
Za členov družstva sú považovaní: 
a) vedúci družstva; 
b) tréner a asistent družstva; 
c) ďalší členovia družstva (lekár, zdravotník, masér, atď.); 
d) hráči družstva. 
 
12.2. Oprávnené osoby na striedačke 
Len osoby uvedené v zápise o stretnutí sa môžu zdržovať na striedačke pre družstvo. Ako člen družstva nesmie byť  
v zápise uvedený ktokoľvek platne registrovaný v inom klube. Porušenie tohto ustanovenia bude postihované 
poriadkovou pokutou. Všetci členovia družstva na žiadosť rozhodcu alebo delegáta preukážu svoju totožnosť. Ak je 
niektorý člen družstva počas zápasu vykázaný rozhodcom z priestoru ihriska, plní jeho povinnosti určené pravidlami 
florbalu a súťažným poriadkom iný člen družstva. Všetci členovia družstva zdržujúci sa počas zápasu v ohraničenom 
priestore ihriska musia byť v zápise o stretnutí uvedení menom a priezviskom. 
 
12.3. Vedúci družstva 
V zápise o stretnutí musí byť ako vedúci družstva uvedený iba držiteľ registrácie vedúceho družstva, ktorý 
rozhodcom preukázal svoju totožnosť. V prípade neprítomnosti vedúceho družstva preberá jeho funkciu kapitán 
družstva. 
 
12.4. Povinnosti vedúceho družstva 
Vedúci družstva je povinný: 



a) dbať spolu s trénerom, asistentom, kapitánom a jeho asistentmi na slušné správanie a poriadok v družstve; 
b) vyplniť zápis o stretnutí riadne a včas tak, aby mohol byť odovzdaný ku kontrole rozhodcom poverených viesť 
zápas najneskôr 5 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu, pokiaľ Riadiaci orgán nestanoví inú lehotu; 
c) zabezpečiť vedenie zápasu aj v neprítomnosti delegovaného rozhodcu; 
d) poznať a dodržiavať všetky ustanovenia tohto Reglementu, pravidiel florbalu, disciplinárneho poriadku a ďalších 
smerníc a pokynov vydaných Riadiacim orgánom; 
e) pred, počas a po zápase rešpektovať pokyny rozhodcu a delegáta, správať  sa na hracej ploche a v priestoroch haly 
slušne, disciplinovane, na žiadosť rozhodcu alebo delegáta preukázať svoju totožnosť; 
f) asistovať pri kontrole totožnosti. 
 
12.5. Povinnosti trénera a asistenta trénera 
Tréner a asistent trénera sú povinní: 
a) dbať s vedúcim družstva na slušnosť a poriadok v družstve; 
b) poznať a dodržiavať všetky ustanovenia tohto Reglementu, pravidiel florbalu, disciplinárneho poriadku a ďalších 
smerníc a pokynov vydaných Riadiacim orgánom; 
c) chovať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať pokyny rozhodcov a delegáta zápasu; 
d) na žiadosť rozhodcov alebo delegáta zápasu preukázať svoju totožnosť; 
e) asistovať pri kontrole totožnosti. 
 
12.6. Povinnosti ostatných členov družstva 
Ďalší členovia družstva sú povinní: 
a) chovať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať rozhodnutia a pokyny rozhodcov, delegáta zápasu  
a členov usporiadateľského zboru, zodpovedajúcich za zaistenie poriadku na ihrisku a bezpečnosti účastníkov zápasu; 
b) preukázať na žiadosť rozhodcov alebo delegáta zápasu svoju totožnosť; 
c) podriadiť sa rozhodnutiam a opatreniam Riadiaceho orgánu a jeho komisií. 
 
12.7. Povinnosti hráčov 
Hráči družstva sú povinní: 
a) správať sa na hracej ploche a mimo nej slušne, rešpektovať rozhodnutia a pokyny rozhodcov, delegáta zápasu  
a členov usporiadateľského zboru, zodpovedajúcich za zaistenie poriadku na ihrisku a bezpečnosti účastníkov zápasu; 
b) poznať a dodržiavať pravidlá florbalu a ustanovenia Reglementu; 
c) preukázať na žiadosť rozhodcu, delegáta, príp. súperovho kapitána svoju totožnosť; 
d) nepožívať zakázané podporné prostriedky (doping); 
e) podriadiť sa rozhodnutiam a opatreniam Riadiaceho orgánu a jeho komisií. 
 
12.8. Povinnosti kapitána/asistentov kapitána 
Kapitán družstva a jeho asistenti sú povinní: 
a) dbať na slušnosť a poriadok v družstve; 
b) potvrdiť podpisom v zápise o stretnutí dohodu klubov o vedení zápasu náhradným rozhodcom; 
c) kapitán musí byť označený na rukáve páskou podľa pravidiel florbalu, asistenti označení v zápise o stretnutí; 
d) asistovať pri kontrole totožnosti. 
e) zaistia a uskutočnia spoločný pozdrav družstva s hráčmi súpera a rozhodcami zápasu; 
b) kapitán po zápase podpíše zápis o stretnutí a tým potvrdí správnosť údajov uvedených v zápise. Táto povinnosť 
znamená, že je zodpovedný za neoprávnený štart hráča alebo hráčov; 
c) vypočuje si prípadné pripomienky rozhodcu a delegáta zápasu. 
 
12.9. Práva kapitána a jeho asistentov 
Kapitán (asistent v prípade, že kapitán nie je na hracej ploche) je oprávnený:  
a) pýtať sa podľa pravidiel florbalu rozhodcu zápasu na dôvody jeho rozhodnutia; 
b) pred začiatkom zápasu, cez prestávku, alebo najneskôr pred začiatkom 3. tretiny požadovať od rozhodcu zápasu 
kontrolu totožnosti hráčov súperovho družstva vo svojej prítomnosti; 
c) pred začiatkom zápasu si opísať údaje uvedené v zápise o stretnutí; 
d) uskutočniť kontrolu totožnosti hráčov súpera; 
d) po skončení zápasu požadovať od rozhodcu zápasu uvedenie námietok do zápisu o stretnutí, a to najneskôr pred 
podpisom zápisu o zápase. 
 

 

Článok 13 
Previnenie klubu a družstva 

 
13.1.  
Priestupky proti ustanoveniam tohto Reglementu a ostatným platným florbalovým normám a nariadeniam 
Riadiaceho orgánu sú trestané podľa povahy: 



a) poriadkovou pokutou za porušenie poriadkov a smerníc, ktoré sťažujú priebeh súťaže, ale nenarušujú jej 
regulárnosť. Poriadkovú pokutu môže Riadiaci orgán ukladať v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto Reglementu 
s ohľadom na závažnosť priestupkov v maximálnej výške. Tieto poriadkové pokuty budú hradené klubom v lehote  
a spôsobom, ktoré určí Riadiaci orgán. Nesplnenie tejto lehoty bude disciplinárne potrestané;  
b) hernými dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného výsledku za závažné porušenie Reglementu a ďalšími 
ustanoveniami, ktorými bola porušená regulárnosť súťaže; 
c) disciplinárne, pokiaľ porušenie Reglementu a ďalších ustanovení je možno kvalifikovať aj ako disciplinárne 
previnenie. 
 
13.2. Kontumácia zápasu 
Hernými dôsledkami, t.j. vyhlásením kontumačného výsledku, musia byť postihnuté družstvá, ak porušia tie 
ustanovenia Reglementu a ďalších ustanovení, v ktorých je vyslovene uvedené, že postih hernými dôsledkami je 
možný, najmä ak sa dopustia nasledujúcich previnení: 
a) ak z objektívnych príčin nenastúpi družstvo k súťažnému zápasu alebo k nemu nastúpi po uplynutí čakacej doby; 
b) ak družstvo odmietne predložiť doklady totožnosti ku kontrole pred zápasom rozhodcovi; 
c) ak dôjde k inzultácii rozhodcu niektorým členom družstva; 
d) ak dôjde k ovplyvneniu zápasu spôsobom, ktorý odporuje princípu poctivého športového súťaženia; 
e) v prípade porušenia článku 5 tohto Reglementu; 
f) ak hráč nastúpil k zápasu neoprávnene, a to: 

I) ak nastúpil bez platnej hráčskej licencie; 
II) ak nastúpil v dobe, kedy mu beží trest zastavenia súťažnej činnosti alebo pokiaľ dostal trest DKZ, jeho previnenie 
bolo uvedené v zápise, ale disciplinárna komisia o treste ešte nerozhodla; 
III) ak nastúpil hráč zo súpisky družstva za iné družstvo svojho klubu pokiaľ takýto štart nie je Reglementom  
a inými ustanoveniami RO povolený; 
IV) odmietol sa podrobiť kontrole totožnosti alebo sa jej vyhol; 
V) ak nastúpil na zápas štvrtý hráč na hosťovaní, vrátane striedavého hosťovania; 
VI) ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už nastúpil v inom zápase rovnakého kola súťaže za iný klub/družstvo; 
VII) ak nastúpil na zápas hráč, ktorý už je registrovaný v inom klube a jeho štart nie je povolený; 
VIII) ak nastúpil na zápas hráč bez klubovej príslušnosti. 

g) dodatočné herné dôsledky, t.j. vyhlásenie kontumačného výsledku dodatočne, môže urobiť iba Riadiaci orgán. 
 
13.6.  
Všetky porušenia ustanovení tohto Reglementu a ďalších ustanovení schválenými RO rieši Riadiaci orgán, alebo ich 
postupuje príslušným komisiám. 
 
 

 

Článok 14 
Hodnotenie výsledkov v súťaži 

 
14.1.  
a) Riadiaci orgán súťaže v rozpise súťaže stanoví systém hodnotenia výsledkov. Počas súťažného ročníka nie je možné 
systém hodnotenia upravovať. 
b) Družstvu, v ktorého prospech bol vyhlásený kontumačný výsledok, sa pridelí plný bodový zisk zo zápasu a aktívny 
gólový pomer 5:0. 
c) Družstvu, v ktorého neprospech bol vyhlásený kontumačný výsledok, sa nepridelí žiaden bod a započíta sa pasívny 
gólový pomer 0:5. Pokiaľ družstvo, v ktorého prospech bol vyhlásený kontumačný výsledok, dosiahlo v zápase 
priaznivejší gólový pomer, platí výsledok dosiahnutý na ihrisku. 
d) Pokiaľ bol vyhlásený kontumačný výsledok v neprospech obidvoch družstiev, nepridelí sa družstvám žiaden bod  
a obom sa započíta pasívny gólový pomer 0:5. 
e) Družstvo, v ktorého neprospech bude vyhlásených päť kontumačných výsledkov v priebehu jedného ročníka 
súťaže z neobjektívnych dôvodov, bude Riadiacim orgánom zo súťaže vylúčené, bez ohľadu na počet získaných bodov. 
f) Pokiaľ bolo družstvo zo súťaže vylúčené alebo vystúpilo zo súťaže pred jej ukončením, anulujú sa všetky jeho 
dosiahnuté výsledky a tabuľka sa upraví, ako keby družstvo vôbec súťaž nehralo. Družstvo, ktoré bolo zo súťaže 
vylúčené alebo vystúpilo zo súťaže pred jej ukončením, sa nemôže do súťaže v prebiehajúcom ročníku vrátiť. 

 
 
 

Článok 15 
Námietky 

 
15.1.  
Námietky je možné podať spravidla pri: 



a) porušení ustanovení tohto Reglementu a ďalších ustanovení schválených RO; 
b) porušení ustanovení pravidiel florbalu; 
c) porušení ďalších platných florbalových nariadení a predpisov. 
 
15.2.  
Námietky podané proti technickým chybám rozhodcov nemôžu mať vplyv na zmenu výsledku dosiahnutého na 
ihrisku, pokiaľ iným nezávislým orgánom nebol rozhodcovi preukázaný úmysel ovplyvniť výsledok. 
 
15.3.  
Námietky proti skutočnostiam známym v priebehu zápasu alebo ihneď po zápase je rozhodca povinný na žiadosť 
kapitána zaznamenať do zápisu o stretnutí. Takéto námietky je kapitán povinný uplatniť ihneď po skončení zápasu, 
ešte pred podpisom zápisu o stretnutí. Kapitán nie je oprávnený vznášať námietky alebo pripomienky k výkonu 
rozhodcu. 
 
15.4.  
Podanie námietky musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Riadiaceho orgánu a musí byť z neho jasné, kto ju 
posiela, ktorej veci sa týka a čo sleduje. Musí byť podpísaná dvoma zástupcami klubu. Kópia námietky musí byť 
zaslaná strane, proti ktorej námietka smeruje písanou alebo elektronickou formou. Podanie námietky musí byť 
vykonané do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zápasu. Strana, proti ktorej námietka smeruje, môže zaslať 
elektronickou poštou Riadiaceho orgánu súťaže vyjadrenie do 2 dní od obdržania námietky. 
 
15.5.  
Námietka musí spĺňať tieto obsahové náležitosti: 
a) označenie orgánu, ktorému sa podáva námietka; 
b) názov a adresu klubu, ktorý podáva námietku; 
c) kontaktné údaje oprávnených zástupcov klubu; 
d) názov, adresu klubu či strany, proti ktorej sa námietka podáva; 
e) označenie zápasu či predmetnej skutočnosti, proti ktorej sa podáva námietka; 
f) označenie dôvodov námietok; 
g) označenie dôkazov (svedok, listina, atď.); 
h) krátky popis prípadu, situácie ktorá je predmetom námietky; 
i) uviesť, aký výsledok sa podaním námietky očakáva; 
j) dva podpisy oprávnených zástupcov klubu; 
k) doklad o zaplatení 3€ Riadiacemu orgánu. 
 
15.6.  
Namietajúci je povinný predložiť kópiu dokladu o zaplatení. Pokiaľ námietky nespĺňajú formálne a obsahové 
náležitosti uvedené v bode 15.5 tohto Reglementu, môže Riadiaci orgán ich prerokovanie odmietnuť, prípadne určiť 
lehotu, do ktorej musia byť náležitosti splnené dodatočne. V prípade nesplnenia tejto lehoty námietku odmietne. 
Náležitosť uvedená v bode 15.5. písmena k) tohto Reglementu - musí byť splnená bezpodmienečne. 
 
15.7. Spoločné ustanovenia k námietkovému riešeniu 
a) Námietky možno vziať späť (odvolať) najneskôr pred zahájením ich prerokovania. Pokiaľ boli námietky vzaté späť, 
bude namietajúcemu vklad vrátený. 
b) Pokiaľ bolo námietkam aspoň čiastočne vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade prepadá  
v prospech Riadiaceho orgánu. Pokiaľ sa zistí, že námietky sú založené na úmyselných nepravdivých údajoch, budú 
takéto jednania potrestané disciplinárne. 
 

  

Článok 16 
Odvolania 

 
16.1.  
Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré v I. stupni vydal Riadiaci orgán, je možné doručiť Odvolacej komisii. 
 
16.2.  
Odvolanie je potrebné podať do 15 dní po doručení rozhodnutia. 
 
16.3.  
Odvolanie musí spĺňať podmienky ustanovené v Odvolacom poriadku TFL. 
 
16.4.  
Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 



 

Článok 17 
Organizácia pohárovej súťaže 

 
17.1.  
Riadiaci orgán TFL má nezastupiteľné právo vyhlásiť v súťažnom ročníku pohárovú súťaž. 
 
17.2.  
Podmienky účasti, hrací systém, ekonomické pravidlá, termíny a ďalšie náležitosti určí Riadiaci orgán. 
 
17.3.  
Pre riadenie pohárovej súťaže platia primerane ustanovenia tohto Reglementu, pokiaľ Riadiaci orgán neustanoví inak. 
 

 

Článok 18 
Organizácia priateľských súťaží 

 
18.1.  
V prípade organizácie priateľských súťaží a zápasov sa použijú primerane ustanovenia tohto Reglementu. Riadiace 
orgány súťaží môžu určiť podrobnejšie podmienky organizácie priateľských súťaží. 
 
18.2.  
Propozície priateľských súťaží a priateľské zápasy schvaľuje Riadiaci orgán organizátora. Organizátor priateľskej 
súťaže/zápasu je povinný zaslať Riadiacemu orgánu TFL schválené propozície a zoznam zúčastnených družstiev. 
 
18.3.  
V prípade, že sú propozície zaslané Riadiacemu orgánu TFL a odpovedajú tomuto Reglementu, prípadné disciplinárne 
priestupky spadajú do pôsobnosti disciplinárnej komisie TFL. 
 



 

Hlava II. 
Registračný a prestupový poriadok 

 
 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia RP 

1.1.  
Registračný poriadok stanovuje podmienky registrácie hráčov v jednotlivých kluboch v rámci Turčianskej florbalovej 
ligy (TFL). Registráciou sa rozumie záznam hráča v evidenčnej databáze (Matrike TFL), ktorá stanovuje jeho 
príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných TFL. 
 
1.2.  
Hráč môže byť registrovaný len za jeden klub v TFL.  
 
1.3.  
Štart v TFL sa umožňuje iba hráčovi, ktorý je registrovaný v nejakom klube TFL a súčasne je držiteľom platnej 
hráčskej licencie TFL. 
 
 

Článok 2 
Podklady pre registráciu 

 
2.1.  
Podkladom pre získanie klubovej príslušnosti je formulár „Žiadosť o registráciu hráča“. Tento formulár je možné 
vyplniť v elektronickej forme a doručený Matrike TFL. 
Žiadosť o registráciu obsahuje: 
- aktuálnu fotografiu hráča, 
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, príp. telefónne číslo, e-mailovú adresu, 
- názov klubu, za ktorý chce byť hráč registrovaný, 
- súhlas oprávnenej osoby klubu s registráciou hráča, 
- súhlas hráča, v prípade neplnoletého hráča/hráčky originál súhlasu zákonného zástupcu s jeho podpisom  
a podpisom vedúceho klubu/družstva. 
Za riadne vyplnenie prihlášky a pravdivosť všetkých údajov je zodpovedný hráč a klub. Úmyselné uvedenie 
nepravdivých údajov je disciplinárnym previnením. Registrácia sa uskutoční po zaplatení manipulačného poplatku vo 
výške 3€, ktorý sa uhrádza len pri prvej registrácii. Hráči uvedený na súpiske klubu/družstva pred začiatkom nového 
ligového ročníka (štartovacia súpiska) sú registrovaní bezplatne. 
 
2.2. Lehoty a poplatky  
Na základe doručenej žiadosti vyhotoví Matrika TFL najneskôr do 4 pracovných dní od zaplatenia registračného 
poplatku záznam v informačnom systéme, ktorý preukazuje klubovú príslušnosť hráča. Je možné požiadať o expresnú 
registráciu hráča. Expresná registrácia sa vybavuje osobne v sídle Matriky TFL za poplatok vo výške 6 €.  
 
2.3.  
Matrika TFL je oprávnená na žiadosť klubov vyhotoviť oficiálne potvrdenie zoznamu hráčov, ktorí sú v informačnom 
systéme registrovaní v ich klube. Poplatok za vydanie takéhoto zoznamu je 6 €. 
 
 

Článok 3 
Zmeny klubovej príslušnosti 

 
3.1.  
Za zmenu klubovej príslušnosti sa považuje prestup, hosťovanie, a predčasné ukončenie hosťovania. Zmena klubovej 
príslušnosti sa uskutoční na základe rozhodnutia Matriky TFL. 



 
 
3.2.  
Dňom podania žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti stráca hráč dočasne klubovú príslušnosť, ktorú spätne získa 
schválením, prípadne neschválením danej žiadosti. Na základe doručenej žiadosti vyhotoví Matrika TFL najneskôr do 
4 pracovných dní od zaplatenia manipulačného poplatku vo výške 3€ záznam v informačnom systéme, ktorý 
preukazuje zmenu klubovej príslušnosti hráča. Je možné požiadať o expresnú zmenu klubovej príslušnosti osobne  
v sídle Matriky TFL za poplatok vo výške 6 €. 
 
  

Článok 4 
Zrušenie klubovej príslušnosti 

 
4.1.  
Klubovú príšlušnosť môže zrušiť klub, v ktorom má hráč klubovú príslušnosť, na základe žiadosti o zrušení klubovej 
príslušnosti. 
 
4.2.  
Klubovú príslušnosť môže zrušiť hráč na základe žiadosti o zrušení klubovej príslušnosti. 
 
4.3.  
Ak príde k zániku členstva klubu v TFL, v ktorom je hráč registrovaný, ruší sa dňom zániku členstva klubu zároveň aj 
klubová príslušnosť hráča k danému klubu. 
 
4.4.  
Klubovú príslušnosť nie je možné zrušiť v prípade, ak hráč v dobe podania žiadosti o zrušení klubovej príslušnosti je 
na hosťovaní. 
 
 
 

Článok 5 
Obnova klubovej príslušnosti 

 
5.1.  
Obnovu klubovej príslušnosti tzn. novú registráciu po zrušení pôvodnej registrácie nie je možné uskutočniť v 
neprestupovom období ustanoveného v Propozíciách ligy príslušného ročníka. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ hráč 
so súhlasom klubu obnoví klubovú príslušnosť v pôvodnom klube. 
 
5.2.  
Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na základe žiadosti materského klubu, sa môže zaregistrovať za ktorýkoľvek 
iný klub v prestupovom období. V prípade, že k obnove registrácie príde do 3 mesiacov od dátumu zrušenia 
registrácie, stanoví sa registračný poplatok vo výške prestupového poplatku. V prípade, že k obnove registrácie príde 
po 3 mesiacoch od dátumu zrušenia registrácie, obnova klubovej príslušnosti bude považovaná za novú registráciu. 
 
5.3.  
Hráč, ktorému bola zrušená registrácia na základe jeho žiadosti, sa môže zaregistrovať za ktorýkoľvek iný klub  
v prestupovom období. V prípade, že k obnove registrácie príde do 3 mesiacov od dátumu zrušenia registrácie, stanoví 
sa registračný poplatok vo výške prestupového poplatku. V prípade, že k obnove registrácie príde po 3 mesiacoch od 
dátumu zrušenia registrácie, obnova klubovej príslušnosti bude považovaná za novú registráciu. 
 
5.4.  
Hráč, ktorému bola zrušená registrácia v dôsledku zániku členstva klubu, v ktorom bol registrovaný, sa môže nechať 
zaregistrovať za ktorýkoľvek klub TFL v prestupovom období. Táto registrácia je bezplatná. 
 
 



 

Článok 6 

Základné ustanovenia PP 

 
 
6.1.  
Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny klubovej príslušnosti všetkých hráčov. 
Jedná sa o hráčov, ktorí s materským klubom buď majú uzavretú evidovanú zmluvu, alebo ich vzťah voči klubu nie je 
inak zmluvne upravený. 
 
6.2.  
Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: 
a) hráč, 
b) klub, v ktorom je hráč registrovaný, 
c) klub, do ktorého hráč ohlási prestup/hosťovanie. 
 
6.3.  
O zmenách klubovej príslušnosti rozhoduje Matrika TFL. 
 
6.4. Prestupové obdobie 
a) Prestupové obdobie je ustanovené Propozíciami ligového ročníka a spravidla trvá od konca predošlej ligovej sezóny 
po koniec II. tretiny dĺžky príslušného ligového ročníka s výnimkou prvého kola príslušného ročníka.  
b) Mimo tohto obdobia nebudú schválené žiadne žiadosti o prestup a hosťovanie s výnimkou prípadu zániku členstva 
klubu alebo ak Riadiaci orgán neurčí inak. Hráči na hosťovaní mimo prestupového obdobia dohrajú ročník  
v hosťovskom klube 
 
 

Článok 7 
Prestup 

 
7.1.  
Za prestup sa považuje trvalá zmena klubovej príslušnosti. Matrika TFL vykoná zmeny záznamu v informačnom 
systéme na základe splnenia náležitostí k prestupu a zaplatenia poplatku za prestup hráča. Hráč môže v jednom 
ročníku prestúpiť do iného klubu iba 1 krát. 
 
7.2. Náležitosti žiadosti o prestup  
Hráč, ktorý žiada o prestup, je povinný riadne a pravdivo vyplniť žiadosť o prestup so svojimi údajmi a názvom  
materského a nového klubu. Žiadosť o prestup obsahuje nasledujúce údaje: 
- meno a priezvisko hráča, adresa, dátum narodenia; 
- názov materského klubu a nového klubu pre prestup; 
- stanovisko hráča, alebo jeho zákonného zástupcu, materského klubu a nového klubu pre prestup, ktoré nesmie byť  
v dobe podania žiadosti staršie ako 1 týždeň. 
 
7.3. Lehoty a poplatky za prestup 
Na základe doručenej žiadosti vyhotoví Matrika TFL najneskôr do 4 pracovných dní od zaplatenia manipulačného 
poplatku vo výške 3€ záznam v informačnom systéme, ktorý preukazuje zmenu klubovej príslušnosti hráča. Je možné 
požiadať o expresnú zmenu klubovej príslušnosti osobne v sídle Matriky TFL za poplatok vo výške 6 €. 
 
7.4  
Podaná žiadosť o prestup hráča nemôže byť vzatá späť. 
 
 

Článok 8 
Hosťovanie 

 
8.1.  
Hosťovanie je na základe rozhodnutia tímov pre 4. Ročník TFL zrušené. 



 
 

Článok 9 
Zamedzenie možnosti prestupu či hosťovania hráča 

  
9.1.  
Klub môže s hráčom uzavrieť zmluvu, na základe ktorej sa hráč na určité obdobie vzdá práva podať žiadosť o prestup 
alebo hosťovanie do iného klubu bez súhlasu materského klubu. 
 
9.2.  
Aby táto zmluva bola účinná pre účely tohto PP musí byť na Matrike TFL do 1 mesiaca od podpisu zmluvy riadne 
registrovaný tzv. evidenčný dodatok s podpismi materského klubu a hráča. Evidenčný dodatok potvrdzuje existenciu 
zmluvy a dĺžku jej platnosti. Evidenčný dodatok bude uložený na Matrike TFL. Dňom registrácie evidenčného dodatku 
sa stane zmluva účinná voči ostatným klubom. 
 
9.3.  
Počas platnosti tejto zmluvy môže hráč podať žiadosť o prestup alebo hosťovanie iba na základe súhlasu materského 
klubu. 
 
9.4.  
Hráč nesmie podpísať a zaregistrovať novú zmluvu s iným klubom pred vypršaním platnosti platnej registrovanej 
zmluvy. 
 
9.5.  
Zmluvu možno uzavrieť len s hráčom starším ako 18 rokov. 
9.6.  
Maximálna dĺžka zmluvy a teda aj evidenčného dodatku je trojročná. 
 
9.7.  
Matrika TFL účtuje 3€ poplatok za registráciu evidenčného dodatku. Registrácia evidenčného dodatku trvá najviac 4 
pracovné dni, pri zrýchlenom konaní vybavením osobne na Matrike TFL ihneď, za poplatok 6€. 
 

Článok 10 
Rozhodovanie o prestupe alebo hosťovaní 

 
10.1.  
Matrika TFL žiadosť o prestup alebo hosťovanie neprerokuje: 
a) ak bola podaná mimo stanovené prestupové obdobie alebo v registračnej dobe; 
b) ak nemá niektorú z náležitostí; 
c) ak nemá hráč ukončené hosťovanie okrem prestupu do klubu, v ktorom hosťuje; 
d) ak smeruje z klubu alebo do klubu, voči ktorému bol vyslovený zákaz prestupov; 
e) ak sa eviduje na Matrike TFL platný evidenčný dodatok, na základe ktorého sa hráč vzdal práva podať žiadosť  
o prestup a nemá súhlas materského klubu. 
 
10.2.  
Matrika TFL žiadosť o prestup alebo hosťovanie neschváli: 
a) ak nebol uhradený poplatok za prestup. 
 
10.3.  
Matrika TFL žiadosť o prestup alebo hosťovanie schváli: 
a) ak súhlasí s prestupom materský klub; 
b) napriek nesúhlasu materského klubu v prípade, že tento hráč v čase podania žiadosti o prestup nie je registrovaný 
v TFL dlhšie ako 12 mesiacov; 
 
 
 
 

Článok 11 
Odvolanie proti rozhodnutiu Matriky SZFB 

 
11.1.  



Účastníci prestupového konania sa môžu proti rozhodnutiu Matriky TFL odvolať do 7 dní od doručenia rozhodnutia  
k Odvolacej komisii SZFB. 
 
11.2.  
Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku. 
 
11.3.  
Odvolanie nemá odkladný účinok. 
 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1.  
Všetky podania, vyjadrenia a potvrdenia, ktoré pri ohlasovaní prestupu, hosťovania, predĺženia a ukončenia 
hosťovania, a pod. vykonáva materský a nový klub, musia obsahovať podpisy dvoch splnomocnencov klubu, pričom 
okrem podpisov musia byť strojom alebo paličkovým písmom uvedené mená podpisujúcich sa. Inak sú neplatné a 
orgány činné v prestupovom konaní ho neprejednajú. 
 
13.2.  
Prestupné náležitosti môže za hráča, ktorý ich predpísaným spôsobom podpísal, ktokoľvek posielať a odovzdávať 
adresátovi. Orgány činné v prestupovom konaní neprejednávajú spory vzniknuté z týchto vzťahov. Má sa za to, že čo 
bolo učinené, učinil hráč. 
13.3. 
Všetky zmeny v registrácii musia byť vykonané výhradne podľa tohto poriadku, prípadne ďalších predpisov 
Riadiaceho orgánu. 
 
13.4.  
Porušovanie týchto ustanovení, ich obchádzanie, ako aj rokovania proti pravidlám športovej morálky je neprípustné  
a podlieha sankciám a disciplinárnemu konaniu. 
 
 
 



 

Hlava III. 
Disciplinárny a odvolací poriadok 

 
 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia DP 

1.1. Pôsobnosť disciplinárneho poriadku 
a) Podľa tohto Disciplinárneho poriadku sa prejednávajú všetky disciplinárne priestupky v TFL, t.j. všetky priestupky 
účastníkov florbalových zápasov. Tresty uložené disciplinárnymi orgánmi podľa tohto DP majú platnosť pre všetky 
zápasy v TFL. 
b) Podľa tohto DP sa prejednávajú aj všetky priestupky v priateľských a turnajových florbalových zápasoch (vrátane 
zápasov nespadajúcich do pôsobnosti TFL), pokiaľ sa ich zúčastnia členovia TFL, ktorí svojím konaním môžu poškodiť 
dobré meno TFL alebo jej členov. 
 
 
1.2. Druhy disciplinárnych priestupkov 
V disciplinárnom konaní vo florbale sa prejednávajú tieto disciplinárne priestupky jednotlivcov i kolektívov: 
a) porušenie platných poriadkov, ustanovení, nariadení a pod. TFL a všetkých ďalších orgánov riadiacich florbalové 
súťaže; 
b) priestupky súvisiace s účasťou v súťažiach organizovaných TFL; 
c) iné priestupky znevažujúce dobré meno TFL. 
 
1.3. Účel disciplinárneho konania 
Účelom disciplinárneho konania je presné objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych priestupkov 
jednotlivcov a kolektívov. Disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby uložené tresty mimo represívnej stránky 
mali aj preventívny charakter. 
 
 

Článok 2 
Disciplinárne orgány 

 
2.1. Disciplinárna komisia 
Disciplinárnym orgánom v TFL je Disciplinárna komisia. 
 
2.2. Komisia rozhodcov a delegátov 
Pre priestupky rozhodcov a delegátov má disciplinárnu právomoc Rozhodcovská komisia. 
 
2.3. Pôsobnosť disciplinárnych komisií 
Komisie prejednávajú všetky disciplinárne priestupky v TFL a v prípadoch podľa bodu 1. Iné orgány nemôžu 
disciplinárne tresty udeľovať ani meniť s výnimkou orgánov činných v odvolacom konaní. 
 
2.4. Právomoc disciplinárnych komisií 
a) Priestupky jednotlivcov a kolektívov v súťažiach riadených TFL spadá do právomoci Disciplinárnej komisie, 
prípadne Rozhodcovskej komisie. 
b) Všetky priestupky v prestupovom, registračnom, či licenčnom konaní spadajú do kompetencie Disciplinárnej 
komisie. 
 
 

Článok 3 
Disciplinárne tresty 

 
3.1. Druhy disciplinárnych trestov 
I.) V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom uložiť nasledovné tresty: 



1) napomenutie; 
2) finančnú pokutu; 
3) zastavenie športovej činnosti; 
2) zákaz výkonu funkcie; 
3) vylúčenie z činnosti v TFL. 
 

II.) V disciplinárnom konaní je možné kolektívom (klubom a družstvám) uložiť nasledovné tresty: 
1) napomenutie; 
2) finančnú pokutu; 
3) zastavenie športovej činnosti; 
4) vylúčenie zo súťaže. 

 
3.2. Príkladové sadzobníky trestov 
Súčasťou Disciplinárneho poriadku sú aj príkladové sadzobníky trestov. Táto časť DP má iba odporúčací charakter  
a neobsahuje kompletný zoznam všetkých možných disciplinárnych priestupkov a trestov. Jedná sa predovšetkým  
o informatívne ustanovenia, ktorými DK nie je povinná sa doslovne riadiť. DK svoje rozhodnutia o trestoch vždy 
prispôsobia charakteru a okolnostiam konkrétneho prípadu. 
 
3.3. Podmienečné odloženie trestu 
Pokiaľ je to ďalej stanovené, je možné disciplinárny trest podmienečne odložiť. Skúšobná doba pri podmienečnom 
treste trvá od 3 mesiacov až po 1 rok. Podmienečný odklad trestu však nemožno použiť v prípadoch, ak je to  
v príkladovom sadzobníku trestov doslovne uvedené. 
 
3.4. Napomenutie 
Napomenutie je najnižším trestom udeleným jednotlivcom aj kolektívom. Udeľuje sa v prípadoch menej závažných či 
ojedinelých priestupkoch. Napomenutie možno udeliť jednotlivcovi alebo kolektívu, ak od jeho posledného 
disciplinárneho trestu uplynula doba najmenej 1 rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia  
a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich skončenia, u podmienečných trestov doba od 
skončenia skúšobnej lehoty. Napomenutie nemožno uložiť spolu s pokutou. 
 
3.5. Finančná pokuta 
a) Jednotlivcom pôsobiacim v TFL je možné udeliť finančnú pokutu až do výšky 50 €. 
b) Kolektívom je možné udeliť finančnú pokutu až do výšky 250 €. 
c) Klub nesie zodpovednosť za úhradu finančných pokút udelených svojim členom. Finančné pokuty budú odrátané 
klubu zo súťažnej zábezpeky, ak v rozhodnutí DK nie je stanovené inak. 
d) Ak nebude prípadná stanovená doba pre úhradu finančnej pokuty dodržaná, príjme disciplinárny orgán ďalšie 
potrebné opatrenia. 
e) Udelenú finančnú pokutu musí potrestaný uhradiť v stanovenom čase aj v prípade, že podá žiadosť o odvolanie.  
O jej prípadnom vrátení rozhodne odvolací orgán. 
f) Finančnú pokutu možno uložiť súčasne s iným trestom. 
g) Finančnou pokutou nie je riešená prípadne vzniknutá škoda alebo ujma. 
 
3.6. Zastavenie športovej činnosti 
a) Trest zastavenia športovej činnosti je možné udeliť jednotlivcovi na určité časové obdobie alebo na určitý počet 
súťažných zápasov. Trest na počet súťažných zápasov nesmie prevyšovať dvadsať zápasov, trest na časové obdobie 
možno v prípade prvého priestupku udeliť najviac na 1 rok. 
b) V prípade priestupkov, za ktoré je možné udeliť trest na 1 rok je v prípade druhého obdobného priestupku možné 
udeliť aj trest dlhší, než je uvedené v príkladovom sadzobníku. 
c) V prípade priestupku s trestom na časové obdobie môže DK uložiť tiež trest na počet súťažných zápasov pokiaľ 
dôjde k záveru, že lepšie splní požadovaný účel. V tomto prípade je jeden mesiac rovný štyrom súťažným zápasom. Pri 
udelení trestu na počet súťažných zápasov hráč neštartuje v žiadnych majstrovských a pohárových zápasoch, môže 
však štartovať počas trestu vo všetkých priateľských zápasoch s domácimi súpermi, pokiaľ DK neurčí inak. 
d) Časom trestu sa rozumie stanovený počet súťažných zápasov v súťaži, v ktorej bol trest udelený. DK môže 
rozhodnúť, že do výšky trestu budú započítané aj iné (napr. pohárové) zápasy. Ak sa hráč dopustí ďalšieho priestupku 
počas trestu na počet súťažných zápasov a bude mu za tento priestupok udelený nový trest, pôvodný trest sa mu 
preruší a jeho zvyšok vykoná až po odpykaní nového trestu. 
e) Ak nie je trest na časové obdobie dlhší než 6 mesiacov, môže byť disciplinárnym orgánom prerušený tak, aby bol 
vykonaný počas súťažného obdobia. Hráč, ktorému bol udelený trest na časové obdobie, nesmie počas trvania trestu 
štartovať v žiadnom zápase. DK môže rozhodnúť, že počas trestu môže hráč štartovať v priateľských zápasoch. 
f) Ak nie je výkon trestu zastavenia športovej činnosti jednotlivcov dlhší než tri mesiace, prípadne 12 zápasov, môže 
byť podmienečne odložený. K podmienečnému odloženiu trestu je možné pristúpiť len vtedy, ak predchádzajúce 
správanie previnilca a okolnosti prípadu spejú k záveru, že už pohrozenie trestom priviedlo previnilca k náprave. 
g) Trest zastavenia športovej činnosti družstvu je možné uložiť najviac na štyri súťažné zápasy. Súťažné zápasy 
družstvo odohrá, ale príslušný riadiaci orgán súťaže mu za tieto odohraté zápasy nezapočíta získané body. 



h) Pokiaľ DK neurčí inak, tak trest zastavenia športovej činnosti nebráni hráčovi vo výkone funkcie a môže sa 
zúčastňovať zápasov ako tréner, vedúci družstva, rozhodca alebo iná osoba poverená obdobnými funkciami. 
 
 
3.7. Zákaz výkonu funkcie 
a) Trest zákazu výkonu funkcie je možné udeliť trénerom, vedúcim družstiev, rozhodcom a iným osobám povereným 
obdobnými funkciami na obdobie najviac 1 rok. Pokiaľ je udelený trest zákazu výkonu funkcie trénera, vedúceho 
družstva či iného člena realizačného tímu, potrestaný jedinec nesmie počas trestu vykonávať akúkoľvek funkciu člena 
realizačného tímu. 
b) V prípade priestupkov, za ktoré je možné uložiť trest na 1 rok je v prípade druhého podobného priestupku možné 
udeliť aj trest dlhší, než je uvedené v príkladovom sadzobníku. 
c) Funkcionárom, ktorí majú bezprostredný podiel na príprave a priebehu zápasu, je možné udeliť trest zákazu 
výkonu funkcie na určitý počet súťažných zápasov, ak dĺžka trestu nepresahuje tri mesiace. Počas takto uloženého 
trestu nesmie previnilý vykonávať žiadnu činnosť počas súťažných zápasov, okrem činnosti hráča. 
d) Trest zákazu výkonu funkcie je možné rovnako podmienečne odložiť.  
 
3.8. Vylúčenie z činnosti v TFL 
Vylúčenie z činnosti v TFL je možné u jednotlivcov, ktorí sa dopustili zvlášť závažných priestupkov. Trest má za 
následok vylúčenie zo všetkých činností v TFL. Trest vylúčenia z činnosti nie je možné uložiť jednotlivcovi, ktorý sa 
priestupku dopustil ako mladistvý. 
 
 
 

Článok 4 
Postup v disciplinárnom konaní 

 
4.1. Začatie disciplinárneho konania 
a) Disciplinárny orgán začne disciplinárne konanie ak má za to, že sú k tomu oprávnené dôvody. V opačnom prípade 
DK podnet na začatie disciplinárneho konania neprejedná a informuje o tom navrhovateľa podnetu. 
b) Podnetom na začatie disciplinárneho konania je najmä: 

• zápis o stretnutí; 
• správa delegáta stretnutia; 
• vlastné zistenie DK; 
• písomná správa člena Riadiaceho orgánu alebo Komisie; 
• písomné oznámenie klubu; 
• písomné oznámenie člena TFL 

c) Disciplinárne konanie možno začať ihneď od okamihu, kedy sa zistilo porušenie pravidiel, najneskôr do dvoch 
mesiacov. 
 
4.2. Oznámenie o konaní disciplinárneho konania 
a) DK oznamuje termín disciplinárneho konania previneným, najneskôr 3 pracovné dni pred jeho konaním. V prípade, 
že previnený hráč je na hosťovaní alebo striedavom hosťovaní DK informuje aj klub, v ktorom hráč hosťuje. DK  
v oznámení uvádza, či je prítomnosť previneného povinná. 
b) Oznámenie dôležitým svedkom udalosti a ostatným potenciálnym účastníkom disciplinárneho konania vykonáva 
DK podľa vlastného uváženia. 
 
4.3. Priebeh disciplinárneho konania 
a) DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie s ohľadom na náležité objasnenie prípadu. K riadnemu 
objasneniu okolností priestupku je DK oprávnená prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité 
informácie, vyžiadať si písomné dokumenty a správy či iné dôkazové materiály. 
 
4.4. Účasť previneného 
a) Previnený má právo sa disciplinárneho konania zúčastniť, ale túto skutočnosť musí nahlásiť najneskôr deň pred 
konaním disciplinárneho konania. Ak je týmto dňom sobota, nedeľa alebo štátom uznaný sviatok, tak najbližší 
predchádzajúci pracovný deň. Previnený môže svoje vyjadrenie urobiť aj písomne či emailom do termínu 
disciplinárneho konania. Ak sa do tohto termínu nevyjadrí, tak sa má za to, že sa odmietol vyjadriť. 
b) V prípade predvolania previneného disciplinárnou komisiou, je tento previnený povinný sa disciplinárneho 
konania zúčastniť. Za účasť previneného zodpovedá materský klub. V prípade, že je previnený na hosťovaní, tak 
zodpovednosť za materský klub po dobu hosťovania preberá klub, v ktorom previnený hosťuje. 
c) Klub, ktorého je previnený členom, prípadne klub, v ktorom previnený hosťuje, môže DK zaslať svoje stanovisko  
k priestupku a výšku trestu. 
d) Ak to vyžaduje povaha priestupku, prizve DK k prerokovaniu prípadu zodpovedných funkcionárov klubu. Za účasť 
všetkých pozvaných zodpovedá klub. 
 



4.5. Zastavenie športovej činnosti počas disciplinárneho konania 
a) Ak bol hráč v zápase potrestaný trestom DKZ, alebo ak sa dopustil priestupku v čase medzi ukončením zápasu  
a podpisom zápisu o stretnutí kapitánom, má okamžite zastavenú športovú činnosť. 
b) Zastavenie športovej činnosti platí aj v prípade, keď je po zápase v zápise na pokyn delegáta uvedené, že sa hráč 
dopustil takéhoto priestupku, za ktorý mal byť potrestaný DKZ. Tieto skutočnosti berie klub na vedomie 
prostredníctvom kapitána, ktorý podpisuje zápis o stretnutí. 
 
4.6. Záver disciplinárneho konania 
a) Po riadnom zistení skutkového stavu disciplinárny orgán rozhodne o udelení trestu podľa tohto DP v prípade, že  
k priestupku došlo, alebo disciplinárne konanie zastaví v prípade, že k priestupku nedošlo. S ohľadom na charakter 
priestupku a previnenú osobu môže disciplinárny orgán od potrestania aj upustiť. 
b) Rozhodnutie DK o potrestaní musí obsahovať: 

• presný druh trestu a jednoznačný časový údaj o dĺžke jeho trvania; 
• spôsob úhrady finančnej pokuty (ak je uložená) 
• charakteristiku priestupkov, za ktoré bol trest uložený; 
• poučenie o možnosti odvolania; 
• spôsob úhrady poplatku z disciplinárneho konania; 
• podpis a pečiatka. 

 
4.7. Účinnosť disciplinárnych trestov 
a) Účinnosť disciplinárnych trestov začína nasledujúcim dňom po dni vydania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 
b) Ak bola hráčovi zastavená športová činnosť pred zahájením disciplinárneho konania, začína účinnosť trestu dňom 
zastavenia činnosti. 
c) Tresty za priestupky v prestupovom alebo registračnom konaní sa udeľujú s účinnosťou odo dňa, ktorý stanoví 
disciplinárny orgán vo svojom rozhodnutí. 
 
4.8. Dokumentácia disciplinárneho konania 
a) O svojom rozhodnutí vyrozumie disciplinárny orgán klub, ktorého je previnený členom najneskôr do 14 dní od 
vydania rozhodnutia. V prípade, že je previneným hráč, ktorý je na hosťovaní, bude vyrozumený aj klub, v ktorom 
hráč hosťuje. 
 
 
 

Článok 5 
Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov 

 
5.1. Udeľovanie trestov 
a) Ak rieši disciplinárny orgán súčasne viac disciplinárnych priestupkov, vysloví trest za priestupok najzávažnejší  
a k ostatným prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam. 
b) Za jeden priestupok je možné udeliť aj viac trestov, pokiaľ to ich povaha nevylučuje. 
c) Ak bol previnenému za disciplinárny priestupok udelený trest disciplinárnym orgánom, nemožno za ten istý skutok 
viesť ďalšie disciplinárne konanie. 
 
5.2. Poľahčujúce okolnosti 
Pri udeľovaní trestu považuje disciplinárny orgán za poľahčujúcu okolnosť najmä to, že obvinený z priestupku: 

• bol vyprovokovaný; 
• pred priestupkom sa slušne správal; 
• nahradil dobrovoľne škodu, ktorú svojim konaním spôsobil; 
• prejavil úprimnú ľútosť; 
• sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil; 
• napomáhal účinne pri objasňovaní svojho priestupku. 
 

5.3. Priťažujúce okolnosti 
Pri udeľovaní trestu pokladá disciplinárny orgán za priťažujúce okolnosti najmä to, že obvinený z priestupku: 

• sa dopustil priestupku surovým spôsobom, zákerne alebo pomstychtivo; 
• sa dopustil priestupku ako funkcionár; 
• sa dopustil priestupku v prítomnosti mládeže; 
• naviedol k priestupku iného; 
• sa dopustil viac priestupkov; 
• sa dopustil priestupku, aj napriek tomu, že bol už v posledných 2 rokoch disciplinárne potrestaný; 
• svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže; 
• požil alkoholické a iné omamné a psychotropné látky. 
 



 

Článok 6 
Odvolanie 

 
6.1. Odvolávacie orgány 
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu na akejkoľvek úrovni rozhoduje Odvolacia komisia. 
 
6.2. Podanie odvolania 
a) Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu môže previnilec podať odvolanie. 
b) Odvolať sa môže len ten, o ktorého právach a povinnostiach disciplinárny orgán rozhodol. Za jednotlivca nemôže 
podať odvolanie nikto iný, než on sám. Za družstvo alebo klub sa môže odvolať len klub prostredníctvom zástupcov 
oprávnených rokovať za klub. 
c) Odvolanie podáva potrestaný písomne dokladovateľným spôsobom do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
disciplinárneho orgánu, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu. 
d) Odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku. 
 
 
 

Článok 7 
Ostatné  ustanovenia 

 
7.1. Poplatok disciplinárneho konania 
Za prerokovanie každého disciplinárneho priestupku sa stanovuje povinnosť uhradiť poplatok disciplinárneho 
konania. Pre súťaže je výška poplatku stanovená vo výške 10 €. Disciplinárne orgány môžu stanoviť povinnosť 
zaplatiť tento poplatok pred prerokovaním. 
 
7.2. Záznamy trestov 
Tresty udelené DK sa zaznamenávajú klubom a družstvám a ich členom do evidenčnej databázy. Zápis trestu je 
oprávnená vykonať len príslušná DK. 
 
7.3. Zmeny trestu 
a) Po odpykaní najmenej polovice trestu zastavenia športovej činnosti a zákazu výkonu funkcie je na základe žiadosti 
potrestaného možné zvyšok trestu odpustiť, prípadne podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od troch mesiacov do 
jedného roku. 
b) Po uplynutí najmenej 24 mesiacov od priestupku, ktorý mal za následok vylúčenie z činnosti v TFL, môže 
disciplinárny orgán, ktorý trest udelil, na žiadosť jednotlivca povoliť obnovenie niektorých alebo všetkých činností  
v TFL. 
c) K žiadosti je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku vo výške a za podmienok stanovených v bode 7.1. 
d) O zmene trestu rozhoduje orgán, ktorý o ňom rozhodol s konečnou platnosťou (DK alebo odvolací orgán). 
 
7.4.  
Pre účely tohto DP je za súťažné obdobie považované obdobie medzi prvým a posledným zápasom určitej súťaže. 
 
 
 

Príkladový sadzobník previnení a trestov 
 
Táto časť DP má iba odporúčací charakter a neobsahuje kompletný zoznam všetkých možných disciplinárnych 
priestupkov a trestov. Ide predovšetkým o informatívne ustanovenia, ktorými DK nie sú povinné sa doslovne riadiť. 
DK svoje rozhodnutia o trestoch vždy prispôsobia charakteru a okolnostiam konkrétneho prípadu.  
  
I.- Sadzobník trestov za disciplinárne previnenie jednotlivcov 
 
1) Nešportové správanie na ihrisku.  
Za nešportové správanie sa považuje také správanie, ktoré naruší celkový dojem z hry, napr.: neslušné pokrikovanie 
na ihrisku, predstieranie zranenia, nedodržanie predpísanej výstroje, zabránenie dosiahnutia gólu úmyselnou hrou 
rukou a iné podobné prípady, pri ktorých nestačí potrestanie v rámci stretnutia.  
» Trestá sa v prípade, že nepostačí trest v hre, napomenutím alebo zastavením činnosti na jeden až štyri zápasy. 
 
2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí kapitánom alebo uvedenie nepravdivých alebo urážlivých poznámok  
do zápisu o stretnutí.  



» Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť zápasov. 
 
3) Nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, trénerovi, funkcionárovi, usporiadateľovi a divákom. 
a) nadávky, posunky, opľutie či iné konania, ktoré má napadnutého ponížiť, vyprovokovať alebo zosmiešniť 
» Trestá sa zastavením činnosti na jeden až šesť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
b) hrubé urážky, výroky hanobiace národ, etnické skupiny, rasu a vyznanie a vyhrážanie 
» Trestá sa zastavením činnosti na tri zápasy až dvanásť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
 
4) Nešportové správanie voči rozhodcom, delegátom alebo funkcionárom riadiacich orgánov v rámci 
stretnutia i mimo neho. 
a) kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie, hrubé protestovanie, hanlivé výroky, neuposlúchnutie, a iné 
» Trestá sa zastavením činnosti na dva až osem zápasov, prípadne finančné pokutou. 
b) urážky, vulgárne výrazy, opľutie, vyhrážanie, výroky hanobiace národ, etnickú skupinu, rasu a vyznanie a iné 
» Trestá sa zastavením činnosti na štyri až štrnásť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
Za priestupky v bodoch 3b a 4b nemožno uložiť podmienečný trest. 
 
5) Napadnutie súpera, napadnutie spoluhráča, trénera, funkcionára či iného účastníka stretnutia  
a odplácanie takého napadnutia na hracej ploche. 
a) sotením, mykaním, vrážaním, strčením, ak nedošlo k zraneniu napadnutého 
» Trestá sa zastavením činnosti na dva až osem zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
b) kopnutím alebo udretím, udretím hokejkou, vrátane pokusu o kopnutie, podrazenie alebo udretie a iným 
obdobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého 
» Trestá sa zastavením činnosti na štyri až dvanásť zápasov, prípadne finančnou pokutou. 
c) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú neschopnosť 
napadnutého  
» Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až dva roky, prípadne finančnou pokutou. V závažnejších alebo 
opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti v TFL. 
 
6) Napadnutie súpera, spoluhráča, trénera, funkcionára, diváka či iného účastníka stretnutia a odplácanie 
napadnutia mimo hraciu plochu v areáli haly či v jeho blízkosti. 
a) akýmkoľvek spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého 
» Trestá sa zastavením činnosti na tri mesiace až jeden rok. 
b) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok pracovnú neschopnosť 
napadnutého 
» Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až dva roky. V závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením 
z činnosti v TFL. 
 
7) Napadnutie rozhodcu na hracej ploche, v areáli ihriska i mimo neho. 
a) sotením, násilným vrazením, násilným vyrazením píšťalky z úst, udretím, kopnutím, úmyselným udretím hokejkou 
alebo iným predmetom a iným spôsobom napadnutia 
» Trestá sa zastavením činnosti na šesť mesiacov až dva roky. V závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením 
z činnosti v TFL. 
Za priestupky v bodoch 5 písm. c), 6 a 7 nemožno uložiť podmienečný trest 
 
8) Úmyselné ovplyvňovanie výsledku stretnutia - narušenie regulárnosti súťaže.  
Napr.: úmyselné ovplyvňovanie výsledku, sabotovanie hry, prijatie, odovzdanie, prísľub úplatku, pokus o prijatie 
úplatku alebo iných výhod za účelom ovplyvnenia výsledku zápasu, stávka na výsledok zápasu, ktorého sa zúčastňuje, 
nenahlásenie pokusu o ovplyvňovanie výsledku. 
a) bez úplatku alebo prísľubu úplatku 
» Trestá sa zastavením činnosti na šesť až dvadsať zápasov. 
b) ak bolo preukázané, že sa tak stalo za úplatok alebo prísľub úplatku 
» Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti na jeden až dva roky a v závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti v TFL. 
 
9) Nesprávnosti pri prestupovom a registračnom konaní.  
Nezodpovedný postup pri konaní o zmene klubovej príslušnosti, podanie viacerých prestupov, hosťovaní, 
nedodržiavanie ustanovení TFL, uvádzanie nesprávnych údajov, ich zatajovanie alebo falšovanie, žiadosť o členstvo  
v TFL či žiadosť o registráciu do klubu už člena TFL alebo registrovaného hráča a iné. 
» Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti či zákaz výkonu funkcie na tri mesiace až dva roky  
a v závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením z činnosti v TFL. 
 
10) Neoprávnené nastúpenie hráča na stretnutie. 
a) nastúpenie hráča v zastavenej činnosti, neoprávnené nastúpenie za iný klub a pod. 
» Trestá sa finančnou pokutou a zastavením činnosti na štyri mesiace až dva roky a v závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti v TFL. 
b) vedúci družstva, tréner, prípadne kapitán za umožnenie neoprávneného nastúpenie hráča 



» Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom výkonu funkcie na tri až štrnásť zápasov a finančnou pokutou. 
 
11) Porušovanie zákonov, ustanovení, poriadkov a predpisov TFL a rozhodnutí jeho orgánov.  
Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie nepravdivých údajov v dokladoch a oznámeniach, nepravdivé 
svedecké výpovede, nedodržiavanie alebo porušovanie rozhodnutia orgánov TFL a pod. 
» Trestá sa zastavením činnosti alebo zákazom výkonu funkcie na jeden mesiac až dva roky, prípadne ďalšími 
opatreniami alebo finančnou pokutou podľa tohto DP a v závažnejších alebo opakovaných prípadoch vylúčením  
z činnosti v TFL. 
 
 
II. - Sadzobník trestov za disciplinárne previnenie kolektívov 
 
1) Výtržnosti medzi divákmi, hráčmi a funkcionármi. 
a) nešportové správanie, bitka, urážlivé pokrikovanie na rozhodcu, hráčov či divákov a iné jednotlivé prípady v areáli 
ihriska počas stretnutia i po zápase. 
» Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou klubu, ktorého príslušníci či priaznivci sa výtržnosti dopustili, 
prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK. 
b) napadnutie či inzultácia hráčom alebo funkcionárom 
» Trestá sa finančnou pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až štyri súťažné stretnutia družstvu, ktorého 
príslušníci sa  dopustili napadnutia či inzultácie, a ďalšími opatreniami na zamedzenie opakovania. 
Vo všetkých prípadoch výtržností, inzultácie a napadnutia je klub povinný nahlásiť ihneď Riadiacemu orgánu mená  
a adresy vinníkov. 
 
2) Zavinené nenastúpenie družstva na stretnutie. 
» Trestá sa finančnou pokutou klubu, prípadne zastavením činnosti družstvu na jedno súťažné stretnutie a úhrada 
vzniknutých preukázaných nákladov. 
 
3) Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného 
pozdravu celým kolektívom. 
» Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou klubu, prípadne ďalšími opatreniami podľa uváženia DK. 
 
4) Machinácie narušujúce regulárnosť súťaže.  
Úmyselné ovplyvňovanie výsledku zápasu viacerými hráčmi, trénerom alebo funkcionárom klubu alebo družstva, 
sabotovanie hry, nenahlásenie pokusu o ovplyvňovanie výsledku, podplácanie hráčov súpera i vlastných, rozhodcov 
alebo iných funkcionárov, prísľuby úplatku a iné konania narúšajúce regulárnosť súťaže. 
» Trestá sa finančnou pokutou klubu a zastavením činnosti družstvu na jedno až štyri súťažné stretnutia, prípadne 
vylúčením družstva zo súťaže alebo ďalšie opatrenia podľa uváženia DK. 
 
5) Porušovanie zákonov, ustanovení, poriadkov a predpisov TFL a rozhodnutia jeho orgánov.   
Falšovanie dokladov a iných písomností, uvádzanie nepravdivých údajov v dokladoch a oznámeniach, uvádzanie či 
zverejnenie urážlivých tvrdení týkajúcich sa funkcionárov, rozhodcov či delegátov na internetových stránkach klubu, 
nedodržiavanie alebo porušovanie rozhodnutia orgánov TFL, hrubé alebo opakované porušovanie poriadkov  
a ustanovení TFL a pod. 
» Trestá sa napomenutím alebo finančnou pokutou klubu, náhradou vzniknutých škôd a nákladov, prípadne ďalšími 
opatreniami podľa uváženia DK.  
  
Potrestanie vinníkov  
Vo všetkých prípadoch, keď príde ku kolektívnemu priestupku zavinením konkrétnych osôb, uloží DK okrem 
kolektívnych trestov i tresty jednotlivcom.  
  
Nedobytnosť trestov a peňažných plnení  
V prípadoch nedobytnosti trestu finančnej pokuty a peňažných plnení stanovených poriadkom a predpisom TFL alebo 
rozhodnutiami Riadiaceho orgánu, zastaví disciplinárna komisia po predchádzajúcom písomnom upozornení činnosť 
družstvu, za ktorého previnenie, alebo z ktorého činnosti nedobytné plnenie vzniklo.  
 
  
III. - Sadzobník trestov za disciplinárne previnenie rozhodcov a delegátov 
  
Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov a delegátov si môže DK vyžiadať prešetrenie previnenia a stanovisko 
príslušných odborných komisií. Pre priestupky pod číslami 1 až 4 sa stanovuje disciplinárnym orgánom Rozhodcovská 
komisia. DK má právo jej rozhodnutie zmeniť. 
 
1) Zavinené neskoré dostavenie sa k riadeniu stretnutia. 
» Trestá sa napomenutím, finančnou pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na jeden týždeň až jeden mesiac. 
 



2) Nedostavenie sa na stretnutie bez ospravedlnenia. 
» Trestá sa finančnou pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na jeden až tri mesiace. 
3) Dostavenie sa na stretnutie v stave, ktorý vylučuje možnosť riadiť stretnutie. 
» Trestá sa finančnou pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na jeden týždeň až jeden rok. 
 
4) Nedostatočné vyplnenie zápisu o stretnutí. 
a) neuvedenie škodlivého správania hráčov, divákov, trénerov či funkcionárov 
» Trestá sa pokutou, príp. zákaz výkonu funkcie na dva týždne. 
b) skresľovanie priestupkov alebo neuvedenie dôvodov udelenia DKZ, alebo neodôvodnené odmietnutie zapísania 
námietok kapitána na prednej strane zápisu stretnutia, nesprávny postup pri určení výšky náhrady a pod. 
» Trestá sa pokutou, príp. zákaz zákazom výkonu funkcie na jeden až tri mesiace. 
 
5) Nezaslanie zápisu, ktorý je podkladom disciplinárneho konania v stanovenej lehote. 
» Trestá sa pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na jeden týždeň až jeden mesiac. 
 
6) Vedomé nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí.  
Zamlčania inzultácie, neuvedenie udelenia DKZ, uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred orgánmi, vedomé 
požadovanie nesprávnej výšky náhrady a iné porušenie smerníc a nariadení riadiaceho orgánu súťaže. 
» Trestá sa pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na dva mesiace až jeden rok. 
 
7) Prevzatie riadenia stretnutia, na ktoré sa nedostavil delegovaný rozhodca pred uplynutím čakacej doby 
alebo svojvoľná delegácia na stretnutie. 
» Trestá sa pokutou, príp. zákazom výkonu funkcie na dva mesiace až jeden rok. 
 
8) Urážky hráčov, rozhodcov, delegátov alebo iných funkcionárov, či divákov. 
» Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na 1 mesiac až 1 rok. 
 
9) Fyzické napadnutie. 
Napadnutie hráčov, rozhodcov, delegátov a iných funkcionárov, či divákov akýmkoľvek spôsobom na hracej ploche 
alebo v areáli ihriska, pred zápasom, v jeho priebehu i po zápase. 
a) ak nedošlo k zraneniu napadnutého 
» Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na jeden mesiac až jeden rok. 
b) ak došlo k zraneniu napadnutého 
» Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na šesť mesiacov až dva roky a v závažnejších alebo opakovaných 
prípadoch vylúčením z činnosti v TFL. 
 
10) Podplácanie.  
Vyžadovanie alebo prevzatie úplatku, či už v súvislosti s ovplyvnením výsledku stretnutia, či bez ovplyvnenia alebo  
z akýchkoľvek iných dôvodov. 
» Trestá sa pokutou a zákazom výkonu funkcie na jeden až dva roky a v závažnejších alebo opakovaných prípadoch 
vylúčením z činnosti v TFL. 
 
 
 

Článok 8 

Odvolací poriadok 

 
8.1. Pôsobnosť Odvolacej komisie TFL 
Do pôsobnosti Odvolacej komisie TFL patrí rozhodovanie o všetkých odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydali 
Komisie TFL. 
 
8.2. Začatie odvolacieho konania 
Odvolacie konanie sa začína na základe riadne a včas podaného odvolania proti platnému rozhodnutiu komisie TFL. 
 
8.3. Náležitosti odvolania 
Odvolanie je nutné podať najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia dokázateľným 
spôsobom Odvolacej komisii TFL. Kópia odvolania musí byť poslaná všetkým stranám, ktoré sú odvolaním dotknuté. 
Za jednotlivca nemôže podať odvolanie nikto iný než on sám. V prípade potrestania družstva, alebo klubu sa menom 
družstva, alebo klubu môžu odvolať len oprávnené osoby. 
 
8.4.  
Obsahové náležitosti odvolania tvoria najmä: 



a) kópia rozhodnutia Komisie, 
b) stručný popis skutkového stavu, 
c) odôvodnenie odvolania a predloženie dôkazov na potvrdenie svojich tvrdení, 
d) uvedenie, čoho sa odvolávajúci domáha, 
e) potvrdenie o zaplatení odvolacieho poplatku v prospech TFL, 
f) dátum a podpis odvolávajúceho. 
 
8.5.  
Odvolací poplatok je 10 €. Pri odvolaniach proti poriadkovým pokutám nižším ako 20 € je odvolací poplatok 5 €. 
 
8.6.  
Odvolací poplatok sa vracia v prípade, ak je odvolaniu plne vyhovené alebo v prípade, ak odvolávajúci vzal svoje 
odvolanie späť skôr, než Odvolacia komisia začala vo veci konať. Vzatie odvolania späť musí byť učinené písomnou 
formou a doručené Odvolacej komisii TFL. 
 
8.7. Rozhodovanie o odvolaní 
Odvolacia komisia TFL prerokuje a rozhodne o odvolaní bezodkladne, spravidla však v lehote do 30 dní od doručenia 
odvolania. Rozhodnutie Odvolacej komisie je konečné. Rozhodnutie Odvolacej komisie sa vydáva písomne a zasiela sa 
odvolávajúcemu sa, a takisto všetkým dotknutým stranám, pokiaľ je odvolaniu vyhovené. 
 
8.8.  
Odvolacia komisia potvrdí rozhodnutie odbornej komisie, ak príde k záveru, že toto rozhodnutie je vecne správne  
a v súlade s príslušnými predpismi TFL. Po zvážení všetkých okolností prerokovávaného prípadu vrátane novo 
predložených dôkazov ma taktiež právo vrátiť rozhodnutie odbornej komisii s odporučením na úpravu rozhodnutia. 
 
8.9.  
Ak Odvolacia komisia TFL zistí pri prerokovávaní odvolania porušenie, alebo nedodržanie predpisov TFL, má právo 
rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť. 
 
8.10.  
Ak nie sú splnené náležitosti odvolania, vyzve Odvolacia komisia TFL odvolávajúceho k doplneniu odvolania. Pre toto 
doplnenie stanoví Odvolacia komisia lehotu. V prípade, že odvolanie nespĺňa všetky náležitosti ani po uplynutí 
stanovenej lehoty, Odvolacia komisia odvolanie zamietne. 
 

 
Záverečné ustanovenia reglementu 

 
Pre potreby regulárneho priebehu súťaží TFL sú záväzné tieto dokumenty: Reglement TFL, Propozície ligového 
ročníka, Propozície pohára, Propozície turnaja, oficiálne pravidlá florbalu vydaného TFL v roku 2015 vrátanie ich 
zmien a Rozpisu ligového ročníka. Zmeny sú výhradne v kompetencii Riadiaceho orgánu za podmienok uvedených  
v tomto Reglemente.  
 
Tento Reglement schválil Riadiaci orgán v súčinnosti s oprávnenými zástupcami ligových klubov dňa 18. septembra  
2017 a do platnosti vstupuje ku dňu 21. septembra 2017.  
 


	Odvolací poriadok

