
NFL – neoficiální florbalová liga – PŘEDPIS kategorie VETERÁNI pro sezónu 
2017/2018 

 
Účastníci:  11 účastníků: Black Angels, FBŠ Bohemians Old School,  FC Bourbon Praha, 

Tigers Old Boys, FBK Kobylisy,  P.CA Milada, Sparta 300, Star Dust, Torza Sorry, 
TJ Zameni Chodov, Sokol Bubeneč 

Hrací systém: 11 účastníků sehraje v základní části utkání každý s každým, jednokolově = 10 
utkání v základní části pro každý tým.  

 Každé utkání v rámci ligového kola se odehraje ve stanoveném termínu pro 
sehrání utkání v daném ligovém kole (3 týdenní interval). Za toto zodpovídá 
pořadatel utkání = domácí tým.  

 Na základě výsledků všech týmů bude sestavena jedna celková tabulka. Do Play 
Off postoupí 8 nejlepších týmů. Nasazení do ¼ finále: 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 

 Termínová listina je v „rozpisu“, viz. příloha 
Kategorie:  veteráni 40+; ročník narození: 1979 a starší; k utkání mohou nastoupit vždy 2 

hráči s datem narození 1. 1. 1980 – 31. 12. 1984. Start žen není nijak omezen. 
Pravidla:  platí oficiální pravidla IFF 
Soupisky:          Každý tým předloží do 24.9.2017 soupisku družstva, která bude zveřejněna  
 na webu NFL. K utkání smí nastoupit pouze hráč uvedený na soupisce týmu.  
 Každý hráč může být na soupisce právě jednoho týmu. 
 Soupisku lze doplňovat pouze do 28.2.2018. 
 Nastoupí-li do utkání hráč, který není uvedený na soupisce daného týmu, utkání 

bude kontumováno ve prospěch druhého týmu.  
Přestupy hráčů:  v období od 1.9.2017 do 28.2.2018 může každý hráč přestoupit právě  
 jedenkrát. 
 V období od 1.3.2018 do 30.6.2018 nejsou přestupy povoleny. 
Hrací doba: 3 x 15 min hrubého času, poslední 3 minuty třetí třetiny budou měřeny čistým 

časem, přestávka mezi třetinami 2 minuty  
Bodování: Pokud skončí utkání v základní hrací době remízou, bude následovat série 3 

trestných střílení, které budou provádět 3 různí hráči z každého týmu. Pokud ani 
tyto série nerozhodnou, budou trestná střílení pokračovat v sérii vždy po 1 
trestném střílení do konečného rozhodnutí „systémem náhlá smrt“, v těchto 
dodatečných sériích může trestné střílení provádět vždy libovolný hráč. 

 Výhra v základní hrací době – 3 body 
 Remíza – 1 bod 

 Výhra na penalty – další bonusový bod 
Pořadí:  V průběhu základní části o pořadí rozhoduje ve skupině: 1. celkový počet bodů, 2. 

celkový brankový rozdíl, 3. počet bodů ze vzájemných utkání, 4. brankový rozdíl 
ze vzájemných utkání, 5. brankový podíl ze vzájemných utkání. 6. los. 

Tresty:  dle pravidel IFF; vyloučení do konce utkání 3 = automatický stop na další 3 
utkání, v případě opakováni tohoto trestu se dále rozhodne v rámci 
„disciplinárního řízení“ = jednání za účasti jednoho zástupce z každého týmu 
soutěže 

Termíny:  termíny viz. příloha.  
Sehrát utkání je možno v libovolný den a čas v rámci termínu pro dané ligové 
kolo, vše je pouze na dohodě obou soupeřů. Předehrávky, resp. dohrávky jsou 
možné, záleží opět pouze na dohodě soupeřů. V rámci informovanosti všech 
zúčastněných bude dohodnut způsob předávání informací o těchto změnách tak, 
aby vše bylo včas zaznamenáno na oficiálních webových stránkách soutěže.  

Rozhodčí:  Zajistí domácí tým; minimálně 1 rozhodčí , odměna rozhodčím je plně 
v kompetenci pořádajícího týmu  

Informační systém: Na oficiálním webu NFL (www.florbal-nfl.cz) bude sledováno: 
 Tabulka 
 Kanadské bodování 
 Tabulka střelců, nahrávačů 
 Gólmani - průměr obdržených gólů 

 Rozpis všech utkání vč. výsledků odehraných utkání 
Zápisy: Budou vyplňovány jednoduché zápisy. Pořádající tým odešle do 2 pracovních dnů 

jeho scan na adresu: info@florbal-nfl.cz. 



Startovné: Startovné ve výši 3500,- Kč/tým musí být uhrazeno do 30.9.2017 (pokud družstvo 
neuhradí startovné v termínu, budou všechna jeho odehraná utkání kontumována 
až do uhrazení startovného, při delším prodlení bude družstvo vyloučeno ze 
soutěže) takto: 

 č.účtu: 900952293 / 0300 
 v.s.: 68410 
 zpráva pro příjemce: NFL_název týmu 
 Startovné bude použito na platbu domény a správu webových stránek, na 

organizaci celé soutěže, na pronájem haly, na rozhodčí a medaile 
v semifinálových utkáních, v utkání o 3. místo a ve finále. 
Náklady na utkání v základní části a ve ¼ finále (hala, rozhodčí, časomíra, šatny, 
…) vždy ponese pořádající tým 

Pojištění:  každý účastník startuje na vlastní riziko  
Play Off:  Do ¼ finále postoupí 8 nejúspěšnějších týmů po ZČ. Ve čtvrtfinále se týmy utkají 

systémem 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Hraje se na dvě utkání (1. Utkání pořáda hůře 
umístěný tým po ZČ, druhé utkání pořádá lépe umístěný tým po ZČ), do 
semifinále postupuje družstvo, v jehož prospěch je rozdíl ve skóre ze součtu 
skóre obou utkání. Pokud je celkové skóre z obou utkání vyrovnané, následuje po 
3. třetině druhého utkání 10 minutové prodloužení, končící případným vstřelením 
branky (náhlá smrt). Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná 
střílení (viz. odst. Bodování).  

 Do semifinále postoupí čtyři vítězové čtvrtfinálových dvojic. Semifinálové dvojice 
budou nasazeny takto. SM 1 – nejlépe umístěný ze semifinalistů po ZČ vs. 
nejhůře umístěný ze semifinalistů po ZČ, SM 2 – 2. nejlépe umístěný ze 
semifinalistů po ZČ vs. 3. nejlépe umístěný ze semifinalistů po ZČ. Obě 
semifinálová utkání se odehrají v úterý 5.6.2017 večer v hale Tatranu Střešovice. 

 Zápasy o 3. místo a finále se uskuteční v úterý 12.6.2017 večer v hale Tatranu 
Střešovice. viz. rozpis v příloze.  

 Pokud nebudou zápasy semifinále, o 3. místo a finále rozhodnuty v základní hrací 
době, následuje 10 minutové prodloužení, končící případným vstřelením branky 
(náhlá smrt). Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení 
(viz. odst. Bodování).  

 Kompletní náklady na semifinále, zápas o 3. místo a finále jsou rozpočteny ve 
startovném (3500,- Kč) všech týmů zúčastněných v NFL kategorie veteráni. 

 
 
 
V Praze dne 30.8.2017 


