
Předběžný sazebník pokut OFL 
 
 

PROVINĚNÍ SANKCE 
Nedostavení se k utkání (bez omluvení, omluvení 
den před turnajem).  
 

700 Kč / 1 zápas, kontumace a -3 body 
za neodehraný zápas, nemožnost 
dohrání zápasů 

Nedostavení se k utkání (omluvení 9 až 2 dny před 
turnajem).  
 

500 Kč/1 zápas, kontumace, nemožnost 
dohrání zápasů, -3 body za turnaj 

Druhé nedostavení se k utkání (omluvení 9 až 2 
dny před turnajem) 
 

600 Kč / 1 zápas, kontumace a -3 body 
za neodehraný zápas, nemožnost 
dohrání zápasů 
 

Nedostavení se k utkání (omluvení se více jak 10 
dní před turnajem) 

400 Kč/1 zápas, možnost dohrát utkání 
v náhradním termínu – platba nákladů 
na dohrání zápasů, nutnost zajištění 
rozhodčích 

Druhé nedostavení se k utkání (omluvení se více 
jak 10 dní před turnajem) 

600 Kč/1 zápas, kontumace, nemožnost 
dohrání zápasů, -3 body za zápas 

Odhlášení se z již rozběhlého ročníku OFL Propadení celé kauce pro 
danou kategorii + zaplacení udělených 
pokut + nemožnost 
startu v dané kategorii v dalším ročníku 
(rozhoduje komise OFL) 
 

Sehrání utkání (turnaje) bez mantinelů nebo 
časomíry 

1 500 Kč/ turnaj (mantinely) 
500 Kč /turnaj (časomíra) 
 

Přeložení již naplánovaného turnaje, z důvodu 
nezajištění haly (10 dní – 1 den před turnajem)  
 

2 000 Kč/ turnaj 

Nezamluvení a nenahlášení termínu domácího 
turnaje řediteli OFL do 7. 9. 2015 

400 Kč / turnaj, za každý následující 
započatý týden 100 Kč 

Nedostavení se ke dvěma turnajům v ročníku propadení celé kauce a přirážka 15 % 
k ceně startovného v příštím ročníku 

Dopsání hráče na soupisku na místě turnaje – 
nezajištění vedoucím družstva, které má dopsané 
hráče, zapsání kontroly do zápisu 

za každého hráče 200 Kč 

Dopsání hráče na soupisku na místě turnaje – hráč 
je zkontrolován a zapsán do zápisu 

za každého hráče 30 Kč 

Nedostatečná pořadatelská služba – 
nezkontrolování min. pěti průkazek každého týmu 
zapisovatelským stolkem a zapsání kontroly do 
zápisu o utkání 

150 Kč / turnaj 

Nezaplacení faktury na nadcházející ročník OFL do 200 Kč a 100 Kč za každý další 



30. záři 2015 
Nezaplacení faktury na nadcházející ročník OFL do 
30. října 2015 

započatý týden 
propadení celé kauce 

 

Sazebník odměn OFL 
Dva nejaktivnější rozhodčí, kteří odpískají nejvíce 
turnajů v základní části OFL 

Nová sada rozhodcovských dresů do 
další sezóny 

Jednota, jejíž rozhodčí odpískají nejvíce turnajů 
(nepočítají se turnaje elévů, předpřípravky, žákyň 
a dorostenek) 

20 ks florbalových míčků 

Zápis v rejstříku pokut do 200 Kč, odpískání 2 
a více turnajů (nepočítají se turnaje elévů, 
předpřípravky, žákyň a dorostenek) a přihlášené 1-
2 družstva 

sleva ze startovného v další 
sezóně 3 % 

Zápis v rejstříku pokut do 400 Kč, odpískání 2 
a více turnajů (nepočítají se turnaje elévů, 
předpřípravky, žákyň a dorostenek) a přihlášené 3-
5 družstev 

sleva ze startovného v další 
sezóně 5 % 
 

Zápis v rejstříku pokut do 500 Kč, odpískání 2 
a více turnajů (nepočítají se turnaje elévů, 
předpřípravky, žákyň a dorostenek) a přihlášených 
6 a více družstev 

sleva ze startovného v další 
sezóně 7 % 

Příspěvek jednotě na cestovné na turnaj v základní 

části nad celkový počet 150 km (kategorie 

předpřípravka – starší žáci, dorostenky). Jakmile 

budou známy všechny místa turnajů (do 7. 10.), 

zašle jednota na mail ofl@orel.cz požadavek na 

čerpání příspěvku. Obratem obdrží formulář, který 

nejpozději do 15. 10. vyplní a zašle zpět. Pokud 

jednota nedojede na turnaj, na který čerpá 

příspěvek, musí peníze za daný turnaj vrátit. 1 

6 Kč / km 

Příspěvek nové jednotě na přihlášené družstvo 

(kategorie předpřípravka – starší žáci, dorostenky) 

– vyplácí se po ukončení sezóny, pokud družstvo 

absolvuje všechny turnaje1 

předpřípravka, elévové – 400 Kč 
mladší žáci, dorostenky – 600 Kč 
starší žáci – 800 Kč 

Příspěvek jednotě, která již hraje OFL, na nově 
přihlášené družstvo (kategorie předpřípravka – 
starší žáci, dorostenky) – vyplácí se po ukončení 
sezóny, pokud družstvo absolvuje všechny turnaje. 
Netýká se družstva při přechodu do starší věkové 
kategorie a zrušení kategorie mladší.  

předpřípravka, elévové – 300 Kč 
mladší žáci, dorostenky – 400 Kč 
starší žáci – 500 Kč 

 



1Pokud se vyčerpá celková suma peněžních prostředků na výše uvedené dotační programy, budou 

peníze rozděleny v poměru mezi jednotlivé žadatele.  
 

V případě, že utkání nemůže dané družstvo sehrát z důvodu nemoci hráčů, je nutné tuto 

skutečnost oznámit řediteli soutěže, a po té doložit do 7 pracovních dnů po termínu, kdy mělo 

utkání proběhnout, lékařské potvrzení o nemoci 60 % a více hráčů z celkové soupisky. Pokud 

tuto skutečnost doloží vedoucí týmu, nebudou zápasy kontumovány a budou se moci dohrát. 

Příklad: Ze soupisky pro danou kategorii, na které je 20 hráčů, je nutné doložit 12 hráčů.  

 

 

 

Omluvení se provádí: Telefonicky (na tel. +420 724 503 048) nebo e-mailem na adresu: ofl@orel.cz. 

Pokuty se budou odečítat z kauce na sezónu pro danou kategorii. V případě, že již bude kauce 
vyčerpána, bude vám zaslána faktura s nutností uhradit novou kauci. 
 
V případě jejího nezaplacení se bude tým vystavovat dalším sankcím. 
 

 

Michal Možný       Petr Macek 

Ředitel OFL       Předseda florbalové komise 


