
Propozice Poháru ČFbU 2008 a předpis soutěže 
Předpis soutěže 

Pohár ČFbU organizuje ČFbU. 
Pohár ČFbU je řízen dle legislativních předpisů ČFbU a ustanovení tohoto předpisu soutěže. 
Pro ročník 2008 je pohár ČFbU vypsán v kategorii mužů a žen. 

Přihlášky do soutěže (elektronicky na www.cfbu.cz; nebo skrze přihlášku oddílu do ligových soutěží) 
Uzávěrka přihlášek do Poháru ČFbU 2008: 30. května 2008. 

Start oddílů v Poháru ČFbU 
Každý oddíl sdružený v ČFbU má právo se přihlásit do soutěže v každé vypsané kategorii (tj. start hráčů (-ek) družstev A, B, C,… není omezen soupiskou). 
Oddíl startuje v soutěži pod názvem družstva hrajícího nejvyšší soutěž dané kategorie v sezóně 2008-2009. 

Start hráčů v Poháru ČFbU 
V Poháru ČFbU 2008 mužů mohou startovat hráči ročník narození 1992 a starší. 
V Poháru ČFbU 2008 žen mohou startovat hráčky ročník narození 1993 a starší. 
Každý (á) hráč (-ka) může v jednom ročníku poháru ČFbU startovat pouze za jeden oddíl. Hráč (-ka) musí mít platnou registraci v oddíle, za který nastupuje. 
Hráč (-ka), který (á) má platné hostování, může nastoupit v době hostování za oddíl, do kterého hostuje. Nadále platí podmínka, že hráč (-ka) může 
v jednom ročníku nastoupit pouze za jeden oddíl. 
V případě střídavého hostování může hráč (-ka) nastoupit pouze za svůj mateřský oddíl. 
Disciplinární tresty udělené v poháru ČFbU mohou být přenášeny i do ligových soutěží ČFbU. Případné disciplinární poplatky a pořádkové pokuty budou 
čerpány z vratné části soutěžní kauce, kterou oddíl skládá na ligovou soutěž. 

Startovné v Poháru ČFbU 2008 (Kopie dokladu o zaplacení musí být předložena spolu s přihláškou.) 
V kategorii mužů: 1 000,- Kč  V kategorii žen 500,- Kč 

Turnaje a zápasy 
a) Hrací dny 

− Hracími dny pro 1. a 2. kolo poháru ČFbU jsou soboty a neděle. 
− Hracími dny pro 3. kolo, 4. kolo, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále poháru ČFbU mohou být i všední dny. 
− Hrací den pro finále poháru ČFbU stanoví LK ČFbU. 

b) Doporučené časy utkání 
Pro zápasy 1. a 2. kola jsou doporučené časy začátků utkání stanoveny následně: 

Sobota: 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00; Neděle: 9:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00. 
Při nedodržení doporučeného rozpisu začátků utkání je povolena výjimka v začátcích utkání následně: 
Sobota – první zápas nejdříve v 10:00 hod, poslední zápas nejpozději ve 20:30 hod. 
Neděle – první zápas nejdříve v 8:00 hod, poslední zápas nejpozději v 17:00 hod. 

Pro zápasy 3. kola, 4. kola, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále jsou oficiálně stanovenými termíny:  
Sobota: 17:00 hod.; Neděle: 14:00 hod.; Všední dny: 19:00 hod. 
Při nedodržení oficiálně stanovených termínů je povolena výjimka v začátku utkání následně: 
Sobota – nejdříve ve 14:00 hod, nejpozději ve 20:00 hod.; Neděle – nejdříve v 11:00 hod, nejpozději dle vzdálenosti soupeřů – do 100 km - 18:00 hod,  
při 100 – 250 km - 16:00 hod, nad 250 km - 14:00 hod.; Všední dny – nejdříve 18:30 hod, nejpozději 20:30 hod. 
V případě dohody obou klubů je možné schválit i jiné termíny utkání, pokud tato dohoda bude oběma kluby oznámena písemně LK ČFbU nejpozději 3 dny 
před začátkem období pro příslušné kolo poháru. 

Pro finálový zápas stanoví termín LK ČFbU. 
c) Termínová listina 

Termínová listina stanovuje období, ve kterém musí být příslušné kolo poháru ČFbU odehráno. 
Pohár mužů 

1. kolo od 30. 8. do 31. 8. 2008 
2. kolo od 13. 9. do 14. 9. 2008 
3. kolo od 19. 9. do 6. 10. 2008 
4. kolo od 10. 10. do 21. 10. 2008 
5. kolo (osmifinále) od 24. 10. do 10. 11. 2008 
6. kolo (čtvrtfinále) od 14. 11. do 24. 11. 2008 
7. kolo (semifinále) od 5. 1. do 16. 1. 2009 
8. kolo (finále) víkend 24. a 25. 1. 2009 

Pohár žen 
1. kolo od 11. 10. do 12. 10. 2008 
2. kolo (osmifinále) od 17. 10. do 3. 11. 2008 
3. kolo (čtvrtfinále) od 7. 11. do 24. 11. 2008 
4. kolo (semifinále) od 5. 1. do 16. 1. 2009 
5. kolo (finále) víkend 24. a 25. 1. 2009 
 

 

Pořadatel si smí zvolit přesný termín konání turnaje či zápasu sám při dodržení příslušných předpisů. V období, kdy běží současně pohárové i ligové 
soutěže, smí pořadatel stanovit termín pohárového utkání vzhledem k ligovým utkáním A družstva mužů (žen) hostujícího oddílu, popřípadě A 
družstva juniorů (-ek), pokud má hostující oddíl do ligových soutěží přihlášena pouze juniorská družstva takto: nejdříve druhý den po dni, v němž 
bylo sehráno ligové utkání a nejpozději tak, aby mezi dnem konání pohárového utkání a dnem konání ligového utkání byl den volna. 
V případě dohody obou klubů je možné schválit i termíny utkání, které toto nesplňují, pokud tato dohoda bude oběma kluby oznámena písemně LK 
ČFbU nejpozději 3 dny před začátkem období pro příslušné kolo poháru. 

d) Hlášení utkání 
K hlášení turnaje či utkání se používá formulář „hlášenka o utkání“. Pořadatel je povinen hlášenku o utkání odeslat doložitelným způsobem všem 
zúčastněným oddílům a na adresu sekretariátu ČFbU. 
Termíny pro hlášení turnajů či utkání a případných dohod oddílů pro jednotlivá kola poháru ČFbU jsou: 
Pohár mužů 

1. kolo 27. 6. 2008 
2. kolo 4. 9. 2008 
3. kolo 18. 9. 2008 
4. kolo 9. 10. 2008 
5. kolo (osmifinále) 16. 10. 2008 
6. kolo (čtvrtfinále) 6. 11. 2008 
7. kolo (semifinále) 23. 12. 2008 

Pohár žen 
1. kolo 12. 9. 2008 
2. kolo (osmifinále) 16.10. 2008 
3. kolo (čtvrtfinále) 6. 11. 2008 
4. kolo (semifinále) 23. 12. 2008 
 
 
 

Všeobecně platí, že pořadatel je povinen nahlásit termín konání utkání nejpozději 3 dny po skončení období, stanoveného pro předchozí kolo. Tato 
období jsou stanovena v termínové listině Poháru ČFbU. 

Losování 1. kola 
− Losování poháru ČFbU proběhne jako součást losovacího aktivu celostátních soutěží 15. června 2008. 
− Los určí rozdělení oddílů do skupin pro 1. kolo Poháru ČFbU a nasazení oddílů z 1. a 2. výkonnostního koše do dalších kol Poháru ČFbU. 
− Losování 1. kola určuje cestu postupujících oddílů až do semifinále Poháru, semifinálové dvojce budou rozlosovány na losu k tomu určeném. 
− Při losování budou oddíly rozděleny do výkonnostních košů podle úrovně soutěže, kterou bude hrát A-družstvo oddílu v sezóně 2008/2009 v dané 

kategorii a dále podle výsledků ročníku 2007 Poháru ČFbU. 
− V kategorii mužů budou pro nasazování do vyšších kol použita tato pravidla: 

o Nejlepších 12 oddílů (tj. oddíly Fortuna extraligy, případně nejlepší oddíly 1. ligy mužů) bude nasazeno přímo do 4. kola. 
o Dalších 10 oddílů (tj. oddíly 1. ligy mužů, případně nejlepší oddíly ze 2. ligy mužů) bude nasazeno přímo do 2. kola či 3. kola. 

− V kategorii žen budou nasazeny oddíly do vyšších kol v případě více než 20 přihlášených oddílů. 



Losování semifinále Poháru 
− losování semifinále Poháru proběhne 26. listopadu 2008. 
− pro losování semifinále Poháru žen budou oddíly rozřazeny do českého a moravského koše, aby oddíly z jednoho koše nehrály mezi sebou. 

Hrací systém 
− Konečná podoba hracího systému bude stanovena až po uzavření přihlášek (po 30. 5. 2008). 

Postup do kvalifikace EC 2009/2010  
− V případě, že bude mít ČFbU dvě místa v EC 09/10, má vítěz Poháru ČFbU 2008 právo účastnit se kvalifikace EC 09/10. V případě, že se vítěz Poháru 
ČFbU 2008 stane Mistrem ČR 2009, přechází právo na účast v kvalifikaci EC 09/10 na poraženého finalistu play-off Fortuna extraligy 2009 a v kategorii žen 
na poraženého finalistu Extraligy žen 2009. 

Technická ustanovení při utkáních stopovaných na hrubý čas se poslední tři minuty vždy hrají na efektivní čas. 
− 1. kolo: 

hrací čas: 3 x 15 minut, hrubý čas, přestávka 5 minut 
minimální čas na utkání: 75 minut 
odměna rozhodčího: 150,- Kč / utkání 
licence rozhodčích: F 

− 2. kolo: 
hrací čas: 3 x 15 minut, hrubý čas, přestávka 5 minut 
minimální čas na utkání: 75 minut 
odměna rozhodčího: 200,- Kč / utkání 
licence rozhodčích: E 

− 3. a 4. kolo: 
hrací čas: 3 x 20 minut, čistý čas + případné limitované prodloužení (10 minut) + trestná střílení, přestávka 10 min. 
minimální čas na utkání: 180 minut 
odměna rozhodčího: 400,- Kč / utkání 
Licence rozhodčích: D 

− osmifinále: 
hrací čas: 3 x 20 minut, čistý čas + případné limitované prodloužení (10 minut) + trestná střílení, přestávka 10 min. 
minimální čas na utkání: 180 minut, umožnit týmům 30-ti minutové rozcvičení na hřišti 
odměna rozhodčího: 500,- Kč / utkání 
licence rozhodčích: C 

− čtvrtfinále: 
hrací čas: 3 x 20 minut, čistý čas + případné limitované prodloužení (10 minut) + trestná střílení, přestávka 10 min. 
minimální čas na utkání: 180 minut, umožnit týmům 30-ti minutové rozcvičení na hřišti 
odměna rozhodčího: 700,- Kč / utkání v kategorii muži; 500,- Kč / utkání v kategorii ženy 
licence rozhodčích: B 

− semifinále: 
hrací čas: 3 x 20 minut, čistý čas + případné limitované prodloužení (10 minut) + trestná střílení, přestávka 10 min. 
minimální čas na utkání: 210 minut, umožnit týmům 30-ti minutové rozcvičení na hřišti 
odměna rozhodčího: 1. 000,- Kč / utkání v kategorii muži; 600,- Kč / utkání v kategorii ženy 
licence rozhodčích: A 

− finále: 
hrací čas: 3 x 20 minut, čistý čas + případné limitované prodloužení (10 minut) + trestná střílení, přestávka 10 min. 
minimální čas na utkání: 210 minut, umožnit týmům 30-ti minutové rozcvičení na hřišti 
odměna rozhodčího: 1. 200,- Kč / utkání v kategorii muži; 700,- Kč / utkání v kategorii ženy 
licence rozhodčích: A 

Hodnocení výsledků utkání 
− Za vítězství v utkání turnajového kola (1. a 2. kolo kategorie mužů a 1. kolo kategorie ženy) Poháru ČFbU se družstvu do tabulky přidělují 3 body; 

v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod. 
− Utkání vyřazovací části (od 3. kola kategorie mužů a od 2. kola kategorie žen) Poháru ČFbU se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se 

nerozhodne v základní hrací době, následuje 10 minutové limitované prodloužení (měřené stejně jako řádná hrací doba), končící případným 
vstřelením branky. Pokud o vítězi nerozhodne ani limitované prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu (viz. pravidlo 204). 

Určení pořadatelů utkání 
− Pro 1. kolo se pořadatelem stává oddíl určený losem. Oddíl, který nebude mít zájem pořádat turnaj předkola nebo 1. kola poháru ČFbU má právo toto 

nahlásit LK ČFbU nejpozději do 30. května 2008. 
− Pro 2. kolo, 3. kolo, 4. kolo, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále Poháru ČFbU se stává pořadatelem turnaje či zápasu oddíl s nejhůře umístěným A-

týmem v kategorii mužů (žen) v sezóně 2007/2008. Výsledky juniorských družstev se pro určování pořadatelství nezapočítávají. Oddíl, který neměl 
v sezóně 2007/2008 přihlášené do soutěží družstvo v mužské (ženské) kategorii, nebude ve 2. kole, 3. kole, 4. kole, osmifinále, čtvrtfinále a 
semifinále pořadatelem. 

− Pořadatelem finále Poháru ČFbU je ČFbU. 

Způsob hrazení nákladů – všeobecné podmínky 
− 1. a 2. kolo: hraje se turnajovým systémem. 

Pořadatel vybírá od zúčastněných týmů startovné ve stanovené paušální výši na jeden zápas podle kraje v němž se turnaj koná: 
kraj Praha: 850,- Kč / utkání 
ostatní kraje: 600,- Kč / utkání 

Ve startovném je zahrnut průměrný pronájem haly v kraji, odměna a cestovní náhrady rozhodčích. 
− 3. a 4. kolo, osmifinále, čtvrtfinále a semifinále: Veškeré náklady na uspořádání utkání včetně odměny a cestovních náhrad rozhodčích hradí 

pořadatel. Hostující oddíl si hradí náklady na cestovné i případné ubytování. 
− Finále: náklady na uspořádání utkání včetně odměny a cestovních náhrad rozhodčího hradí ČFbU. Oba týmy si hradí náklady na cestovné i případné 

ubytování. 

Upozornění ohledně nedostavení se k pohárovým utkáním 
V případě nedostavení se k pohárovému utkání se oddíl vystavuje herním důsledkům a pořádkové pokutě. Pokud se prokáže zaviněni oddílu a toto je 
potrestáno herními důsledky, je s tím spojena i povinnost uhradit veškeré náklady, které vznikly v důsledku nesehrání utkání. Tyto náklady NEJSOU 
zahrnuty v případné pořádkové pokutě. Mezi tyto náklady například patří startovné za neuskutečněná utkání (a to včetně startovného oddílu, s nímž měl 
proviněný oddíl utkání sehrát). 

Povinnosti pořadatele pohárových utkání 
− Při utkáních 1. a 2. kola 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro 2. ligu mužů, vyjma bodu 2) 
− Při utkáních 3. a 4. kola, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále 

Viz povinnosti pořadatelů ligových utkání pro 1. ligu mužů, vyjma bodu 2) 


