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ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA (OFL) 

ročník 2013 /2014 

www.orel.cz/nofl 

 

Tělovýchovná rada Orla a Ligová komise OFL chystá od podzimu 2013 v pořadí již VII. ročník 

Orelské florbalové ligy (OFL). 

 

Zasíláme vám nyní několik základních informací. 

 

V mužských kategoriích jsou vypsány tyto kategorie:  

 předpřípravka 

 elévové,  

 mladší žáci,  

 starší žáci,  

 dorostenci,  

 junioři  

 muži. 

 
U ženských kategorií budou jednotlivé kategorie hrány v závislosti na počtu přihlášených 

družstev.  Jedná se o kategorie: 

 žákyně,  

 dorostenky 

 juniorky, 

 ženy. 

 U kategorií žákyň a juniorek bude platit výjimka umožňující nastoupit v daném 

zápase dvěma starším hráčkám. U žákyň dvě hráčky ročníku 1998, u juniorek bez omezení 

věku. U kategorie dorostenek budou moci nastoupit dvě starší hráčky – ročníky 96, 95. 
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Konečná podoba s rozdělením jednotlivých kategorií do divizí bude záviset na počtu 

přihlášených jednot.  

Žádáme jednoty o zaslání přihlášek do 24. července 2013 do 20 hodin! Adresa: Orel 

o. s., Pellicova 2c, 602 00 Brno nebo e-mailem: ofl@orel.cz.  

Přihlášení zájemci obdrží další informace s podrobnými pokyny, s rozdělením do divizí, 

termíny turnajů. 

V období mezi dny 29. 7. – 1. 8. 2013 (včetně) bude možnost v případě 

nevyhovujícího rozdělení do divizí, př. z jiných důvodů se ze soutěže odhlásit. Po 2. 8. 2013 

se již nebude možné ani přihlašovat (výjimky uděluje komise OFL), ani odhlašovat ze 

soutěže. Po tomto datu bude týmům zaslána faktura k úhradě startovného a kauce. 

 

Turnajů se mohou účastnit hráči, kteří před startem kola budou řádně zapsáni na soupisce na 

stránkách florbalové ligy www.orel.cz/nofl. Pokud hráč bude na soupisku dopsán na místě před 

zápasem, musí se rozhodčím prokázat platnou průkazkou Orla (u neorelských družstev 

průkazem s fotkou). Pokud se takto nebude moci prokázat, nemůže do utkání zasáhnout.  

 Když nastoupí dopsaný hráč do utkání, musí být provedená kontrola podepsaná 

rozhodčím a oběma trenéry do zápisu o utkání. V případě nezapsání ověření totožnosti do 

zápisu dostane tým za každého dopsaného hráče pokutu 200 Kč! (v zájmu družstva, který 

hráče dopisuje, je pohlídat si zapsání ověření totožnosti do zápisu a podpisy). Pokud hráč 

bude dopsán a zkontrolován, dostane tým pokutu 30 Kč za dopsání hráče na místě! 

 

Pořadatel turnaje musí zkontrolovat během turnaje průkazky nejméně 5 hráčů každého 

týmu a zapíše kontrolované hráče do zápisu o utkání. Domácí tým zkontrolují s pořadatelem 

rozhodčí. V případě nezkontrolování týmů dostane pořádající tým pokutu 150 Kč. 

 

U kategorií předpřípravka a elévové je možnost nastoupit i v počtu 3+1. V jakém počtu se 

turnaj odehraje, rozhodne pořadatel při nahlášení termínu a místa pořádání dané kategorie 

řediteli OFL. U obou kategorií se bude hrát na snížené branky. 

 

Školení rozhodčích proběhne na začátku nového ročníku. Před začátkem sezóny bude 

uskutečněno ve spolupráci s ČFBU i školení trenérů – licencí C a D (bude záležet na zájmu 

trenérů z jednot). Během druhého týdne v září proběhne povinné školení vedoucích 

družstev (z každé jednoty/týmu účast minimálně jednoho člena). 
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Rozhodčí z jednotlivých týmů, kteří budou mít zájem o pískání, ať se ozvou na níže 

uvedený e-mail řediteli OFL. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím Vás obraťte na níže uvedené kontakty. 

 
 
 

          Ing. Michal Možný 
          Ředitel OFL 

Tel.: 724 503 048 
e-mail: ofl@orel.cz
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Ročníky OFL vypsané pro sezónu 2013/2014 

 
KATEGORIE ROČNÍKY STARTOVNÉ KAUCE NA POKUTY 

Předpřípravka 2005 a mladší 300 Kč 500 Kč 

Elévové 2003 a mladší 500 Kč 1000 Kč 

Mladší žáci 2001 a mladší 1000 Kč 2000 Kč 

Starší žáci 1999 a mladší 1500 Kč 2500 Kč 

Dorostenci 1997 a mladší  2000 Kč 3000 Kč 

Junioři 1995 a mladší 2000 Kč 3000 Kč 

Muži Doporučený věk 15 let 2000 Kč 3000 Kč 

Žákyně 1999 a mladší 500 Kč 1000 Kč 

Dorostenky 1997 a mladší 800 Kč 1500 Kč 

Juniorky 1995 a mladší 1000 Kč 1500 Kč 

Ženy bez omezení 1300 Kč 1500 Kč 

Mladší hráči mohou nastoupit max. o 1 a půl kategorii výše. 
 

Výška paušálů pro neorelská družstva 2013/2014 

KATEGORIE Paušál 

Předpřípravka 300 Kč 

Elévové 500 Kč 

Mladší žáci 1000 Kč 

Starší žáci 1000 Kč 

Dorostenci 1200 Kč 

Junioři 1500 Kč 

Muži 1500 Kč 

Žákyně, dorostenky 300 Kč 

Juniorky, ženy 500 Kč 



OREL O.S. 
 
 

 

Orel o. s., Pellicova 2c, 602 00 – Brno; IČ: 00544833, tel.: 543 244 880, e-mail: ustredi@orel.cz, 

Ekonomické informace 

Startovné 
viz tabulka 

 

Náklady družstev v OFL 

 startovné do soutěže 

 cestovné  

 pořádání zpravidla jednoho turnaje (nájem haly či tělocvičny) 

 zajistit dva rozhodčí na domácí turnaje (platí pouze u kategorie elévů, předpřípravky, 

žákyň a dorostenek) 

 odměny rozhodčím za všechny zápasy na pořádaném turnaji dle sazebníku  

 

Ústředí Orla hradí 

 kompletně finálový turnaj dané kategorie (v případě, že se u dané kategorie hraje) 

 školení orelských rozhodčích 

 školení trenérů pro členy Orla (částečná spoluúčast) 

 cestovné rozhodčích  

 režijní a administrativní náklady celé ligy 

 

Jak provést platbu 
Přihlášeným týmům bude po 3. srpnu 2013 zaslána faktura. Fakturu je nutné uhradit do 30. 

záři 2013. Pokud družstvo tak neučiní, bude mu udělena pokuta 200 Kč a 100 Kč za každý 

další započatý týden. Družstvům, která startovala v ročníku 2012/13 bude započítána kauce z 

minulé sezóny i s doplatky a pokutami. 
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Kategorie 

Předpřípravka – ročník 2005 a mladší  

Základní pravidla (vše se může upravit podle zájmu a dohodě přihlášených družstev) 

Hrací čas: 2x8 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v žákovských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. Hrát 

se bude na snížené branky o dvě příčky. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1 (možnost nastoupit i 3+1). Hrát se bude na snížené branky.  

Hrací plocha: Minimální rozměry 25 x 13 (pro 3+1 18 x 12 m) metrů, maximální rozměry 

34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr 

volného místa. 

Systém: Přihlášené týmy budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Každý tým bude pořádat jeden domácí turnaj. Po skončení základní části postoupí 

nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 300 Kč, kauce: 500 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – březen 2014, turnaje 1 x za měsíc 
 

 

ELÉVOVÉ – ročník 2003 a mladší (dívky 2002 a mladší) 

Základní pravidla 

Hrací čas: 2x8 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v žákovských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. Hrát 

se bude na snížené branky o dvě příčky. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1 (možnost nastoupit i 3+1). 

Hrací plocha: Minimální rozměry 25 x 13 (pro 3+1 18 x 12 m) metrů, maximální rozměry 

34x16 metrů, ohraničená mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr 

volného místa. 

Systém: Přihlášené týmy budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Každý tým bude pořádat jeden domácí turnaj. Po skončení základní části postoupí 

nejlepší družstva z regionálních divizí do finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  
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Startovné: 500 Kč, kauce: 1000 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – březen 2014, turnaje 1 x za měsíc 

 

MLADŠÍ ŽÁCI – ročník 2001 a mladší (tři dívky 2000 a mladší) 

Základní pravidla  

Hrací čas: 2x12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v žákovských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového 

turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 1000 Kč, kauce: 2000 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 
 
 

STARŠÍ ŽÁCI – ročník 1999 a mladší (dvě dívky 1998 a mladší) 

Základní pravidla  
Hrací čas: 2x15 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v žákovských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 36x16 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového 

turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 1500 Kč, kauce: 2500 Kč 
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Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 
 
 

DOROSTENCI – ročník 1997 a mladší 

Základní pravidla  

Hrací čas: 3x12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v obvyklém formátu. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 30 x 16 metrů, maximální rozměry 38x18 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do 

finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 

Startovné: 2000 Kč, vratná kauce: 3000 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 

 

JUNIOŘI – ročník 1995 a mladší 

Základní pravidla  

Hrací čas: 3 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v obvyklém formátu. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 30 x 16 metrů, maximální rozměry 38x18 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového 

turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 2000 Kč, kauce: 3000 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 
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MUŽI – doporučený věk 15 let 

Základní pravidla 

Hrací čas: 3 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v obvyklém formátu. 

Počet hráčů na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 32 x 16 metrů, maximální rozměry 38x18 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních lig do finálového 

turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 2000 Kč, kauce: 3000 Kč 

Časový harmonogram: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 
 

 

ŽÁKYNĚ – ročník 1999 a mladší 

Základní pravidla   
Hrací čas: 2 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v ženských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. 

Počet hráček na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do 

finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

V kategorii žákyně platí výjimka umožňující nastoupit v jednom daném zápase dvěma 

hráčkám ročníku 1998. 

 
Startovné: 500 Kč, kauce: 1000 Kč 

Časový harmonogram turnajů: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x za měsíc 
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Dorostenky – 1997 a mladší 

Základní pravidla:   
Hrací čas: 2x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v ženských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. 

Počet hráček na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 34x16 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do 

finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

V kategorii bude platit výjimka umožňující nastoupit v daném zápase dvěma starším 
hráčkám – ročník 1996, 1995 
 
Startovné: 800 Kč, kauce: 1500 Kč 

Časový harmonogram: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x měsíčně 

 

JUNIORKY – ročník 1995 a mladší 

Základní pravidla:   
Hrací čas: 2 x 15 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Tresty v ženských kategoriích 

budou kráceny. Dvouminutový trest se zkrátí na jednu minutu, pětiminutový na tři minuty. 

Počet hráček na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 28 x 14 metrů, maximální rozměry 36x18 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do 

finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

V kategorii juniorky platí výjimka umožňující nastoupit v jednom daném zápase dvěma 

hráčkám bez omezení věku. 

 

Startovné: 1000 Kč, kauce: 1500 Kč 
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Časový harmonogram: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x měsíčně 
 

Ženy – bez omezení 

Základní pravidla:   
Hrací čas: 3 x 12 minut/zápas (oficiální čas), př. bude upraven. Klasický formát trestů – 

2 minuty, 5 minut, 10 minut. 

Počet hráček na hřišti: 4 + 1. 

Hrací plocha: Minimální rozměry 30 x 16 metrů, maximální rozměry 36x18 metrů, ohraničená 

mantinely, mezi nimiž a zdí tělocvičny musí být minimálně 1 metr volného místa. 

Systém: Přihlášené jednoty budou rozděleny do regionálních divizí, v nichž se budou navzájem 

utkávat. Po skončení základní části postoupí nejlepší družstva z regionálních divizí do 

finálového turnaje, který určí celkového vítěze OFL.  

 
Startovné: 1300 Kč, kauce: 1500 Kč 

Časový harmonogram: říjen 2013 – duben 2014, turnaje 1 x měsíčně 
 


