Hrací systém OFL
sezóna 2014/2015
Přihlášené jednoty (družstva) jsou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou
navzájem utkávat.

Systém je odlišný podle počtu týmů v jednotlivých divizích.

Začátky turnajů jsou stanoveny (výjimky musí odsouhlasit družstva v divizi):
 od 8:30 hodin – sobota nebo státní svátek
 od 10:30 – neděle

Konec turnaje (výjimky musí odsouhlasit družstva v divizi):
 do 19:00
 u kategorie muži do 20:00.

Finálového turnaje se smí zúčastnit pouze hráč, který odehrál dva zápasy
v základní části OFL.

ELÉVOVÉ
ročníky 2004 a mladší

Divize Západ - 7 družstev v divizi:
Brno - Židenice
Blansko
Sokol Adamov
Brno - Bohunice
Těšany
Nové Město na Moravě
TJ Bukovinka
Každý s každým dvakrát, proběhne 7 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání, každé družstvo má jednou za sezónu volno, každé
družstvo pořádá domácí turnaj.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje,
který určí celkového vítěze OFL.
Možnost hrát turnaj 3+1. Počet, ve kterém chcete turnaj hrát, nahlaste při registraci
turnaje na ofl@orel.cz.
Hraje se na snížené branky o 2 snižovače. Snižovače je možno zapůjčit na ústředí.
Domluva elektronicky přes ofl@orel.cz nebo tel.: 724 503 048
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 10 minut (celkový čas zápasu 30 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

Divize Východ – 6 družstev v divizi
FbC LEXX Orel Uherský Brod
Domanín
Dolní Bojanovice
Havířov
Kněždub
Hustopeče nad Bečvou

Každý s každým třikrát, proběhne 6 turnajů, na každém turnaji hrají 4 družstva
a každé družstvo sehraje na 2 turnajích 2 utkání a na zbylých dvou 3 utkání. 2x má
družstvo volno. Na turnaji se odehraje 5 utkání.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje,
který určí celkového vítěze OFL.
Možnost hrát turnaj 3+1. Počet, ve kterém chcete turnaj hrát, nahlaste při registraci
turnaje na ofl@orel.cz.

Hraje se na snížené branky o 2 snižovače. Snižovače je možno zapůjčit na ústředí.
Domluva elektronicky přes ofl@orel.cz nebo tel.: 724 503 048
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 8 minut (celkový čas zápasu 25 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

MLADŠÍ ŽÁCI
ročníky 2002 a mladší

Divize Západ - 5 družstev v divizi:
Boskovice
Brno – Řečkovice
Adamov
Nové Město na Moravě
Brno - Bohunice

Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo 3 utkání,
na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každá jednota má jednou za sezónu volno.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje
(ukazatel přepočítané body na zápas), který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 10 minut (celkový čas zápasu 30 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

Divize Jih - 4 družstva v divizi:
SK Florbal Sivice
Vyškov
Šlapanice
Křenovice

Každý s každým třikrát, proběhnou 4 turnaje, na každém turnaji sehraje družstvo
3 utkání, na turnaji se odehraje celkem 6 utkání.
Po skončení základní části postoupí 2 nejlepší družstva do finálového turnaje
(ukazatel přepočítané body na zápas), který určí celkového vítěze OFL.
čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 10 minut (celkový čas zápasu 30 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu

rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

Divize Východ - 6 družstev v divizi:
Vizovice
FbC LEXX Orel Uherský Brod
Domanín
Nivnice
Dolní Bojanovice A
Dolní Bojanovice B

Každý s každým dvakrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání. Jedna jednota nebude turnaj pořádat, uhradí
průměrnou částku za pořádání turnaje. Výši vyměří řídící komise OFL.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje
(ukazatel přepočítané body na zápas), který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 12 minut (celkový čas zápasu 30 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

STARŠÍ ŽÁCI
ročníky 2000 a mladší

Divize Západ - 5 družstev v divizi:
Boskovice
Žďár nad Sázavou
Nové Město na M.
Kunštát
Blansko

Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo 3 utkání,
na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každá jednota má jednou za sezónu volno.
Po skončení základní části postoupí 2 nejlepší družstva do finálového turnaje,
který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 12 minut (celkový čas zápasu 40 minut).

Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

Divize Východ – 7 družstev v divizi:
Uherské Hradiště
Domanín
Havířov
FbC LEXX Orel Uherský Brod
Hustopeče nad Bečvou
Zlín
Kněždub

Každý s každým dvakrát, proběhne 7 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání, každé družstvo má jednou za sezónu volno, každé
družstvo pořádá domácí turnaj.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje,
který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 15 minut (celkový čas zápasu 45 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

Divize Jih - 7 družstev v divizi:
Vyškov A
Vyškov B
Dolní Bojanovice
Těšany
Sokol Velatice
Šlapanice
Brno - Židenice

Každý s každým dvakrát, proběhne 7 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání, každé družstvo má jednou za sezónu volno, každé
družstvo pořádá domácí turnaj.
Po skončení základní části postoupí 3 nejlepší družstva do finálového turnaje,
který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 15 minut (celkový čas zápasu 45 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení

branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

DOROSTENCI
ročníky 1998 a mladší

Divize Západ - 4 družstva v divizi:
Boskovice
Kuřim
Brno - Bohunice
Nové Město na Moravě

Každý s každým čtyřikrát, proběhnou 4 turnaje, na každém turnaji sehraje družstvo 3
utkání, na turnaji se odehraje celkem 6 utkání.
Po skončení základní části postoupí vítěz přímo do finálového turnaje a nejlepší
tým dle počtu bodů přepočítaných na počet zápasů z druhého místa divize západ nebo
třetí tým z divizí jih nebo východ, který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 12 minut (celkový čas zápasu 35 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu se čas zastavuje v každém
přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již nezastavuje.

Divize Východ - 5 družstev v divizi:
Kašava
FbC LEXX Orel Uherský Brod
Domanín
Valašské Klobouky
Vizovice

Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo 3 utkání,
na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každá jednota má jednou za sezónu volno.
Po skončení základní části postoupí 2 nejlepší družstva do finálového turnaje a
nejlepší tým dle počtu bodů přepočítaných na počet zápasů z druhého místa divize
západ nebo třetí tým z divizí jih nebo východ, který určí celkového vítěze OFL.

Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 12 minut (celkový čas zápasu 35 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje.

Divize Jih - 5 družstev v divizi:
Moutnice
Brno – Židenice
Křenovice
Dolní Bojanovice
Vyškov

Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo 3 utkání,
na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každá jednota má jednou za sezónu volno.
Po skončení základní části postoupí 2 nejlepší družstva do finálového turnaje a
nejlepší tým dle počtu bodů přepočítaných na počet zápasů z druhého místa divize
západ nebo třetí tým z divizí jih nebo východ, který určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 2 x 12 minut (celkový čas zápasu 35 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje.

JUNIOŘI
ročníky 1996 a mladší

7 družstev v divizi:
Šlapanice
Žďár nad Sázavou
Boskovice
Ivančice
Těšany
Olešnice
Adamov

Každý s každým dvakrát, proběhne 7 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání, každé družstvo má jednou za sezónu volno, každé
družstvo pořádá domácí turnaj. Po skončení posledního turnaje v sezóně budou vyhlášeni
vítězi ročníku 2014/15.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 12 minut (celkový čas zápasu 60 minut).
Přestávka mezi poločasy trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (3. třetiny) se čas zastavuje v
každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již
nezastavuje.

MUŽI
Divize Západ - 6 družstev v divizi:
Žďár nad Sázavou
Kunštát
Blansko „B“
Boskovice
Nové Město na Moravě
Bořitov

Každý s každým dvakrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání. Jedna jednota nebude turnaj pořádat, uhradí
průměrnou částku za pořádání turnaje. Výši vyměří řídící komise OFL.
Po skončení základní části postoupí na finálový turnaj první družstvo přímo a
dvě nejlépe umístěná družstva z druhých míst divizí Sever, Jih a Západ, který určí
celkového vítěze OFL.

Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 12 minut (celkový čas zápasu 60 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (3. třetiny) se čas zastavuje v
každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již
nezastavuje.

Divize Jih - 6 družstev v divizi:
Moutnice
Sokol Ždánice
Sokol Velatice
Těšany
Velké Němčice
Dolní Bojanovice

Každý s každým dvakrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání. Jedna jednota nebude turnaj pořádat, uhradí
průměrnou částku za pořádání turnaje. Výši vyměří řídící komise OFL.
Po skončení základní části postoupí na finálový turnaj první družstvo přímo a
dvě nejlépe umístěná družstva z druhých míst divizí Sever, Jih a Západ, který určí
celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 12 minut (celkový čas zápasu 60 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu se čas zastavuje v každém
přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již nezastavuje.

Divize Východ - 7 družstev v divizi:
X – team Bzenec
Kunovice
Vizovice
Zlín
Snipers Slavičín
Sokol Bojkovice
FbC LEXX Orel Uherský Brod

Každý s každým dvakrát, proběhne 7 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání, jedenkrát má družstvo volno.
Po skončení základní části postoupí dvě družstva přímo na finálový turnaj, který
určí celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 12 minut (celkový čas zápasu 60 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení

branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu se čas zastavuje v každém
přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již nezastavuje.

Divize Sever – 6 družstev v divizi:
Stěbořice
Havířov
Odry
Hranice
Kelč
Ostrava - Stará Bělá

Každý s každým dvakrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje každé družstvo 2
utkání, na turnaji se odehraje 6 utkání. Jedna jednota nebude turnaj pořádat, uhradí
průměrnou částku za pořádání turnaje. Výši vyměří řídící komise OFL.
Po skončení základní části postoupí na finálový turnaj první družstvo přímo a
dvě nejlépe umístěná družstva z druhých míst divizí Sever, Jih a Západ, který určí
celkového vítěze OFL.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 12 minut (celkový čas zápasu 60 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již
nezastavuje. V poslední minutě zápasu se čas zastavuje v každém přerušení (použije se tzv.
čistý čas).

Divize Střed – 5 družstev v divizi:
Brno – Bohunice
Blansko A
Kuřim
Ivančice
Brno - Obřany

Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo 3 utkání,
na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každá jednota má jednou za sezónu volno.
Po skončení základní části postoupí první družstvo přímo na finálový turnaj,
který určí celkového vítěze OFL. Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 10 minut
(celkový čas zápasu 50 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. Při rozdílu skóre o 6 a více branek se čas již
nezastavuje. V poslední minutě zápasu se čas zastavuje v každém přerušení (použije se tzv.
čistý čas).

Ženy
Fbc Aligators Orel Šitbořice
Uherský Brod
Boskovice
Sokol Bučovice
Těšany
Brno-Bohunice
Každý s každým třikrát, proběhne 5 turnajů, na každém turnaji sehraje družstvo
3 utkání, na turnaji se odehraje celkem 6 utkání, každý tým má jedenkrát volno. Po skončení
posledního turnaje v sezóně budou vyhlášeny vítězky ročníku 2014/15.
Hrací čas jednoho utkání na turnaji: 3 x 10 minut (celkový čas zápasu 45 minut).
Přestávka mezi třetinami trvá 2 minuty. Čas se během hrací doby zastavuje při vstřelení
branky, vyloučení, trestném střílení, při time-outu nebo na základě trojitého signálu
rozhodčího při neobvyklém přerušení. V poslední minutě zápasu (2. poločasu) se čas
zastavuje v každém přerušení (použije se tzv. čistý čas). Při rozdílu skóre o 6 a více branek se
čas již nezastavuje. Vyloučení se zkracuje na 1, 3 a 5 minut.

