PROPOZICIJE SLOVENSKIH MLADINSKIH TEKMOVANJ V FLOORBALLU
TEKMOVALNA SEZONA 2018/2019

I. Splošne določbe
1. člen
S temi propozicijami se določa način tekmovanja slovenskih članskih tekmovanj v
floorballu za tekmovalno sezono 2018/2019, ki traja od 1.9. 2018 do 31.8. 2019.
2. člen
Tekmovanja vodi Floorball zveza Slovenije (v nadaljevanju FZS), oziroma sekretar lige FZS
(sekretarfzs@gmail.com) ali pooblaščeni vodja posameznega tekmovanja.
Vodja vseh mladinskih tekmovanj je Miha Pustavrh.
3. člen
Tekmovanja se vodijo po Tekmovalnem pravilniku FZS , Propozicijah slovenskih
mladinskih tekmovanj v floorballu – tekmovalna sezona 2018/2019, Pravilih floorball igre
FZS in drugih aktih FZS.
4. člen
Organizator tekmovanja je društvo, ki tekmovanje gosti.
5. člen
Na vseh tekmovanjih mora biti izobešena zastava Republike Slovenije. Zaželena je tudi
zastava FZS in organizatorja tekmovanja.
Pred začetkom finalnih tekmovanj se predvaja himna Republike Slovenije.

II. Organizacija tekmovanj
6. člen
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Vsako tekmovanje je javna prireditev. Organizator je dolžan tekmo prijaviti na Upravni
enoti (UE) in/ali policiji ter poskrbeti za vse zahtevane pogoje, ki veljajo za javne prireditve.
Organizator je sam odgovoren za vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in sankcije s
strani UE, inšpekcije ali policije.
Organizator tekmovanja krije stroške organizacije sodnikov po veljavnem stroškovniku
FZS za sezono 2018/2019.
7. člen
Tekmovalne dneve v državnem prvenstvu določi sekretar lige. Organizator mora
tekmovanje izpeljati na točno določen dan. V kolikor organizator tekmovanja zaradi
objektivnih razlogov ne more izpeljati na določen dan, mora nemudoma obvestiti
sekretarja lige, ki določi nov datum.
III. Sistem tekmovanja
8. člen
LIGA U19
Redni del:
Sistem v rednem delu je dvokrožni po ligaškem principu, veliki floorball. Tekme se igrajo
3x 20 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob prekinitvah. V primeru izenačenega
rezultata na posameznih tekmah v rednem delu se najprej odigra podaljšek 1x 5 minut
do zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije kazenskih strelov. V primeru
da po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo odloči posamično izmenično
izvajanje kazenskih strelov.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za zmago po podaljšku ali kazenskih
strelih 2 točki, za poraz po podaljšku ali kazenskih strelih 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po koncu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V primeru
enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi medsebojnih
srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
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- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb.
Končnica se ne odigra. Zmagovalec po rednem delu osvoji naslov državnega prvaka v
floorballu v kategoriji U19

LIGA U16
Sistem v rednem delu je dvokrožni po turnirskem principu, mali floorball. Tekme se
igrajo 2x 15 minut v minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah,
dosegu zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na
posameznih tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb
Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Za 3. mesto in finale se igra na eno zmago.
Polfinale, za 3. mesto in finale se igra 2x 15 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob
prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra podaljšek 1x5 minut do
zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije kazenskih strelov. V primeru da
po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo odloči posamično izmenično izvajanje
kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U16.
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LIGA U13
Sistem v rednem delu je štirikrožni po turnirskem principu, mali floorball. Tekme se
igrajo 2x 15 minut v minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah,
dosegu zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na
posameznih tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb
Končnica:
V končnico se uvrstijo vse štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Za 3. mesto in finale se igra na eno zmago.
Polfinale, za 3. mesto in finale se igra 2x 15 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob
prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra podaljšek 1x5 minut do
zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije kazenskih strelov. V primeru da
po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo odloči posamično izmenično izvajanje
kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U13.

LIGA U11
Sistem v rednem delu je dvokrožni po turnirskem principu, mini floorball. Tekme se
igrajo 2x 15 minut v minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah,
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dosegu zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na
posameznih tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb
Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Za 3. mesto in finale se igra na eno zmago.
Polfinale, za 3. mesto in finale se igra 2x 15 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob
prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra podaljšek 1x5 minut do
zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije kazenskih strelov. V primeru da
po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo odloči posamično izmenično izvajanje
kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U11.

LIGA U9
Sistem v rednem delu je dvokrožni po turnirskem principu, mini floorball. Tekme se
igrajo 2x 15 minut v minut v tekočem času, z ustavljanjem ure ob daljših prekinitvah,
dosegu zadetka ter zadnje tri minute tekme. V primeru izenačenega rezultata na
posameznih tekmah v rednem delu se tekma konča z remijem.
Za zmago po rednem delu osvoji ekipa 3 točke, za remi 1 točko in za poraz po rednem
delu 0 točk.
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Vrstni red po rednem delu tekmovanja se določa na osnovi števila osvojenih točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi
medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju:
- število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj,
- razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj,
- večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj,
- celotne razlike v zadetkih,
- večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- žreb
Končnica:
V končnico se uvrstijo prve štiri ekipe po rednem delu tekmovanja in se med seboj
pomerijo na zadnjem turnirju.
- Polfinale se igra na eno zmago, po sistemu 1.-4. in 2.-3. glede na uvrstitev po
rednem delu.
- Za 3. mesto in finale se igra na eno zmago.
Polfinale, za 3. mesto in finale se igra 2x 15 minut v realnem času, z ustavljanjem ure ob
prekinitvah. V primeru izenačenega rezultata se najprej odigra podaljšek 1x5 minut do
zlatega gola. Če zlati gol ni dosežen sledijo tri (3) serije kazenskih strelov. V primeru da
po treh (3) kazenskih strelih ni zmagovalca, tekmo odloči posamično izmenično izvajanje
kazenskih strelov.
Zmagovalec finalne tekme osvoji naslov državnega prvaka v floorballu v kategoriji U9.

9. člen
Datumski razpored krogov posameznih lig je poslan vsem prijavljenim ekipam in objavljen
na spletni strani FZS.
10. člen
Pred vsako tekmo v ligi U19 mora biti ekipama na voljo minimalno 25 minut časa za
ogrevanje tekmovalcev na igrišču.
Odmor med tretjinami traja natančno 5 minut.
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Odmor v času tekme (time-out) je določen s Pravili floorball igre FZS.
Stran začetka tekme izbira domača ekipa. Ekipi morata med tretjinami zamenjati strani.
V primeru, da na igrišče sije sonce ali karkoli drugega moti tekmovalce le na eni strani, se
menja stran igranja tudi na polovici zadnje tretjine. O tem odločita sodnika v posvetovanju
s kapetanoma ekip pred začetkom igranja v zadnji tretjini.
11. člen
Pred vsako tekmo v ligah U16, U13, U11, U9 mora biti ekipama na voljo 3 minute časa za
ogrevanje tekmovalcev na igrišču.
Odmor med polčasoma traja natančno 3 minute.
Odmor v času tekme (time-out) je določen s Pravili floorball igre FZS. Izjemoma je ekipa
upravičena do 1 time-outa na polčas.

IV. Tekmovalci in tekmovalke
12. člen
Pravico nastopa za posamezne ekipe v mladinskih tekmovanjih imajo tekmovalci, ki imajo
potrjeno licenco za sezono 2018/2019.
13. člen
Starostne omejitve za posamezne kategorije v sezoni 2018/2019 so:
- V 1. SFL U19 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 1999 do 2004 ter tekmovalke
rojene 1998 do 2004.
- V 1. SFL U16 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2002 do 2006 ter tekmovalke
rojene leta 2001 do 2006.
- V 1. SFL U13 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2005 do 2008 ter tekmovalke
rojene leta 2004 do 2008.
- V 1. SFL U11 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2007 in mlajši ter tekmovalke
rojene leta 2006 in mlajše.
- V 1. SFL U9 lahko nastopajo tekmovalci rojeni leta 2009 in mlajši ter tekmovalke
rojene leta 2008 in mlajše.
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IO FZS lahko ob izjemnih okoliščinah dovoli igranje tudi tekmovalcem ali tekmovalkam
izven starostne kategorije.
14. člen
Tekmovalci lahko prestopajo med ekipami/klubi v skladu z Registracijskim pravilnikom
FZS.
15. člen
Tekmovalec, ki še ni registriran pri FZS, lahko nastopi za katerokoli klub pod pogojem, da
ga klub pravočasno registrira, prijavi za ekipo in zanj poravna vse potrebne obveznosti.
16. člen
Tekmovalci in tekmovalke, ki nastopajo v mladinskih tekmovanjih morajo imeti potrjene
licence, katere pred pričetkom sezone potrdi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja.
Ekipa je dolžna 25 minut pred začetkom tekme predložiti zapisnikarski mizi seznam
potrjenih licenc tekmovalcev, ki bodo prijavljeni v zapisniku.
Brez veljavnega licence tekmovalec nima pravice nastopa na tekmi. Vodja ekipe mora
imeti med tekmo vedno pri sebi potrjene licence vseh tekmovalcev prijavljenih v
zapisniku.
Najkasneje 15 minut pred začetkom tekme sodnik ali delegat pregleda zapisnik in preveri,
ali imajo vsi prijavljeni tekmovalci potrjene licence. V primeru, da sodnik ali delegat ne
more ugotoviti istovetnosti tekmovalca, lahko zahteva, da se le-ta identificira z osebnim
dokumentom.
17. člen
Tekmovalci nastopajo v tekmovalni opremi, ki je predpisana s Pravili floorball igre FZS

Tekmovalec, za katerega se opravi prva registracija, lahko nastopa v tekočem krogu, če je
bila zahteva za registracijo podana na elektronski naslov sekretarja lige ali vodje tekmovanj
najmanj 3 dni pred krogom, torej do vključno srede do 22:00 ure, in je bila registracija
odobrena.
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V. Trenerji in spremljevalci
18. člen
Na tekmah slovenske floorball ligi je zaželjeno, da vodijo ekipe trenerji, ki imajo potrjeno
veljavno trenersko licenco za sezono 2018/2019. Trenerske licence izda FZS.
Na tekmah slovenske floorball lige lahko sodeluje največ 5 spremljevalcev moštva,
vključno s trenerji. Vsi spremljevalci morajo imeti veljavne licence in biti prijavljeni v
zapisniku.
VI. Sodniki
19. člen
Na tekmah sodijo sodniki, ki imajo potrjeno sodniško licenco za sezono 2018/2019.
Po končanem tekmovanju sodnik ali delegat tekme takoj pošlje fotografijo klasičnega
zapisnika preko elektronske pošte na naslov sekretarja lige FZS ali vodje tekmovanja.
Original zadrži in ob prvi možnosti preda vodji sodnikov ali sekretarju lige.

VII. Igrišče
20. člen
Igrišče ter ostali elementi na in ob igrišču potrebni za izvedbo tekme so določeni s Pravili
floorball igre FZS.
21. člen
Novo igrišče mora biti pregledano in odobreno s strani sekretarja lige FZS ali vodje
tekmovanja najkasneje 7 dni pred prvo tekmo, ki naj bi se na tem igrišču igrala.
VIII. Zapisnikarska miza
22. člen
Za zapisnikarsko mizo lahko sedijo in izpolnjujejo zapisnike le uradne osebe organizatorja
tekmovanja, ki imajo licenco za izpolnjevanje zapisnika v sezoni 18/19. Sodnik ali delegat
tekme lahko preveri istovetnost uradne osebe organizatorja tekmovanja. Odgovornost za
pravilno izpolnjen zapisnik je na strani organizatorja tekmovanja.
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V sezoni 2018/2019 se vzporedno s klasičnim zapisnikom izpolnjuje tudi e-zapisnik. V
kolikor zaradi težav s spletno povezavo izpolnjevanje e-zapisnika med tekmovanjem ni
možno, mora organizator e-zapisnik izpolniti v roku 4 ur po končanem tekmovanju.
IX. Prestavljanje tekem in turnirjev
23. člen
Za prestavljanje tekem veljajo pogoji navedeni v Tekmovalnem pravilniku.
Uro igranja posamezne tekme sporoči klub, ki tekmo organizira, sekretarju lige FZS ali
vodje tekmovanja najkasneje 7 dni pred začetkom tekme.
V primeru neupravičeno ali prepozno odpovedane tekme se organizatorju naloži kazen v
višini 50 EUR. Klub mora kazen plačati pred naslednjo redno tekmo v kategoriji, kjer je
prekršek nastal. Dokler klub kazni ne poravna, ekipa določene kategorije nima pravice
igranja na tekmah slovenske floorball lige. Če pa klub ne poravna kazni v 14 dneh, nima
pravice nastopanja v ligah nobena ekipa, ki tekmuje za ta klub.
V primeru, da je izdan oranžni ali rdeči alarm s strani pristojnih državnih služb, se vse
tekme na območju, kjer je le ta razglašen, prestavijo zaradi varnosti vseh udeležencev.
Organizator je dolžan 24 ur pred tekmo opozoriti in 12 ur pred tekmo obvestiti vse
sodelujoče (nasprotno ekipo, sodnike, sekretarja ali vodje tekmovanja ), da je za okolico
tekme razglašen alarm. Podatki se pridobijo na strani agencije za okolje ARSO
http://www.arso.gov.si/ .
V primeru prekinitve tekme zaradi nepredvidenih razlogov (izpad elektrike,...), sekretar lige
FZS ali vodje tekmovanja določi, kje in kdaj se bo tekma odigrala od prekinitve do konca.
Prekinjeno tekmo se nato odigra od tiste minute in sekunde, ko je bila le ta prekinjena.
Tekmo lahko odigrajo samo tekmovalci, ki so bili na začetku redne tekme napisani na
zapisniku.

X. Kazenske sankcije
29. člen
Spodnje kazenske določbe veljajo za sezono 2018/2019 v dopolnjevanju s kazenskimi
sankcijami opredeljenimi v Disciplinskem pravilniku FZS. V kolikor katera od kršitev ni
določena v propozicijah, se sankcionira po Disciplinskem pravilniku.
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30. člen
Kazni, povezane s tekmovanjem in prostorom za igro:
- Nepravočasna odpoved tekme ali turnirja – denarna kazen v višini 50 EUR;
- Tehnične pomanjkljivosti v dvorani ali neizpolnjevanje normativov glede dvorane
ali igrišča – denarna kazen v višini 100 EUR;
- Neizpolnjevanje zahtev propozicij in pravilnikov FZS – denarna kazen v višini 100
EUR;
- Zapisnikarska miza ne izpolnjuje pogojev (licencirani zapisnikarji) oz. nima
ustrezne opreme – denarna kazen v višini 50 EUR;
- Pomanjkljivo delo zapisnikarjev, časomerilcev in/ali ostalega osebja, ki so
potrebni za izpeljavo tekme in jih mora zagotoviti organizator – denarna kazen v
višini 30 EUR; v primeru, da se pomanjkljivosti ponavljajo se denarna kazen ob
vsaki naslednji ponovitvi poveča za 20 EUR;
- Neupoštevanje zahtev sekretarja lige ali vodje tekmovanja in ostalih
funkcionarjev in organov FZS v okviru pravilnikov – denarna kazen v višini do 100
EUR za odgovorno osebo ekipe; možnost denarne kazni v višini do 400 EUR za
klub (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja ).
31. člen
Kazni za ekipe:
- Neizpolnjevanje zahtev Pravil floorball igre FZS, določil Tekmovalnega pravilnika
in propozicij – denarna kazen v višini 100 EUR;
- Nešportno obnašanje uradnih oseb; neresnično, zavajajoče in/ali žaljivo
prikazovanje dejstev v uradnih dokumentih in zapisnikih – suspenz ali prepoved
opravljanja funkcije do 3 tekem, denarna kazen v višini do 200 EUR, po potrebi
tudi obravnava po Disciplinskem pravilniku FZS;
- Sodelovanje tekmovalca ali tekmovalke, ki ne izpolnjuje pogojev za nastop na
uradni tekmi – registracija tekme po uradni dolžnosti (5:0 za nasprotnika),
denarna kazen 50 EUR za klub;
- Ekipa, ki nima enotne, s pravili predpisane opreme za vse tekmovalce; ekipa
gostov, ki v primeru podobnosti dresov nima dresov za zamenjavo ali »markirk«
v primeru, da se sodnika strinjata, da lahko igrajo v njih – denarna kazen v višini
do 100 EUR;
- Neupoštevanje sodniških odločitev ali spodbujanje ostalih k le-tem – 50 EUR,
možnost prepovedi igranja 1 tekme;
- Povzročitev oz. krivda za prekinitev tekme – do 100 EUR, možnost prepovedi
igranja do 3 tekem za posameznika; do 200 EUR, možnost prepovedi igranja do
2 tekmi za ekipo (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja );
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- Neupravičeno nenastopanje na uradni tekmi – 100 EUR, registracija tekme z
rezultatom 5:0; pri vsaki naslednji ponovitvi prekrška se kazen poveča za 100
EUR; v primeru, da ekipa trikrat neupravičeno ne nastopi na tekmi, sledi ob
denarni kazni do 5.000 EUR tudi izključitev iz tekmovanja;
- Odpoved dveh ali več tekem zaradi suspenza zaradi neplačanih obveznosti –
denarna kazen v višini 300 EUR za klub; suspenz odgovornih oseb (predsednik
kluba, kapetan ekipe) iz vseh funkcij znotraj FZS (vključno s sodniškimi) v trajanju
najmanj 6 in največ 12 mesecev; izključitev ekipe iz tekmovanja;
- Izstop iz tekmovanja – do 5.000 EUR; enoletna prepoved opravljanja dolžnosti za
odgovorne osebe ekipe;
- Vandalizem, poškodovanje ali uničenje tuje lastnine v ali pred športno dvorano s
strani članov kluba – povračilo škode oškodovancu na osnovi računa, 300 EUR
denarne in suspenz ekipe iz tekmovanja za najmanj 1 tekmo ali 500 EUR denarne
kazni (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja ).
32. člen
Kazni za tekmovalce in spremljevalno osebje:
- kazen igre – denarna kazen v višini 20 EUR
- kazen igre 2 – denarna kazen v višini 40 EUR; prepoved nastopanja na naslednji
tekmi ter dodatno še na dveh tekmah državnih tekmovanj (določi sekretar lige
FZS ali vodja tekmovanja )
- kazen igre 3 – denarna kazen v višini 80 EUR; prepoved sodelovanja na
naslednjih dveh tekmah ter dodatno še na treh tekmah državnih tekmovanj
(določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja )
- nevarna in surova igra; ogrožanje telesne varnosti ali poškodovanje tekmovalca
ob kršenju športnih pravil – 300 EUR kazni in prepoved sodelovanja na naslednjih
2 tekmah državnih tekmovanj; možnost doživljenjskega suspenza (določi sekretar
lige FZS ali vodja tekmovanja )
- žaljenje uradnih oseb (sodnikov, delegatov, zapisnikarjev, ...), ki presega
normalen okvir žara igre – opomin; možnost prepovedi sodelovanja na 1 uradni
tekmi (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja ); v primeru ponavljanja
prekrška se tekmovalec lahko kaznuje z denarno kaznijo v višini 150 EUR in
suspendira do 3 tekme
- grožnje uradnim osebam – denarna kazen v višini 100 EUR; prepoved
igranja/vodenja ekipe na 1 uradni tekmi; v primeru ponavljanja prekrškov se
tekmovalec lahko kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR in suspendira do 3
tekem (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja )
- fizični napad na uradne osebe ali njihovo lastnino – denarna kazen v višini 300
EUR in povračilo škode oškodovancu na podlagi računa; prepoved
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igranja/vodenja ekipe na najmanj 2 uradnih tekmah (določi sekretar lige FZS ali
vodja tekmovanja ); možnost doživljenjskega suspenza
- vandalizem, poškodovanje ali uničenje tuje lastnine v ali pred športno dvorano –
denarna kazen v višini 200 EUR in prepoved igranja/vodenja ekipe na najmanj 2
uradnih tekmah (določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja ); možnost
doživljenjskega suspenza; v primeru, da storilca ni mogoče nedvoumno določiti,
je pa gotovo, da je član ŠD, se kaznuje ŠD po 30. členu teh Propozicij.
V primeru ponavljajočih se kazni iz tega člena, lahko sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja
izreče kazen klubu, za katerega tekmovalci/trenerji nastopajo, v višini do 500 EUR zaradi
brezbrižnosti glede discipline in fair-playa njihovih članov.
33. člen
Kazni za organizatorja, povezane z gledalci:
- kajenje ali prisotnost alkohola v dvorani (brez dovoljenja pristojnega organa) –
60 EUR
- oviranje dela uradnih oseb pred, med ali po tekmi – 100 EUR; po sklepu
sekretarja lige ali vodje tekmovanja prepoved igranja do 2 tekem v dvorani
- nešportno obnašanje gledalcev (posamezni primeri) – 40 EUR
- nešportno obnašanje gledalcev (organizirano žaljenje tekmovalcev,
spremljevalnih ekip ali uradnih oseb) – 100 EUR
- metanje predmetov na igrišče – 150 EUR; po sklepu sekretarja lige ali vodje
tekmovanja prepoved igranja do 2 tekem v dvorani
- metanje pirotehničnih sredstev na igrišče – 250 EUR; prepoved igranja 2 tekem v
dvorani; po sklepu sekretarja lige ali vodje tekmovanja prepoved igranja do 3
dodatnih tekem v dvorani
- nasilno obnašanje gledalcev v dvorani ali pred njo (napad, pretep, ...) – 300 EUR;
prepoved igranja 2 tekem v dvorani; po sklepu sekretarja lige ali vodje
tekmovanja prepoved igranja do 3 dodatnih tekem v dvorani
- vdor gledalcev na igrišče, poizkus napada na udeleženca tekme ali uradno osebo
v času pred, med ali po tekmi – 500 EUR; prepoved igranja 5 tekem v dvorani
- napad na udeleženca tekme ali uradno osebo v času pred, med ali po tekmi –
1000 EUR; prepoved igranja 5 tekem v dvorani
V primeru, da se prekrški iz zadnjih 4-ih alinej tega člena ponavljajo, lahko sekretar lige
FZS ali vodja tekmovanja suspendira dvorano do konca sezone. Hkrati mora ekipa
gostiteljica odigrati vse preostale tekme v dvorani, ki je najmanj 30 km oddaljena od kraja,
kjer se je zgodil incident. Če imajo zaradi tega gostujoče ekipe višje stroške, jih krije ekipa
gostiteljica.
Višino stroškov določi sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja.
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V primeru, da gledalci/navijači ene ekipe večkrat ponovijo prekrške iz zadnjih 4 alinej tega
člena, lahko sekretar lige FZS ali vodja tekmovanja le-to ekipo izključi iz tekmovanja.
Osnova za disciplinski postopek po tem členu je sodniško poročilo, ki ga po končani tekmi
podata sodnika. Disciplinski postopek se lahko sproži tudi po prijavi sekretarju lige ali vodji
tekmovanja oziroma na način kot ga zahteva 20. člen Disciplinski pravilnik.
34. člen
Kazni za sodnike in delegate določa Disciplinski pravilnik sodnikov pri FZS.
V primeru, ko se kot kršitelja pravil obravnava vodjo sodnikov, določa kazni IO FZS v
sodelovanju s Strokovnim svetom.
35. člen
Kazni za športna društva, člane FZS:
- žaljenje članov in predstavnikov drugih ŠD ali funkcionarjev FZS, ali fizični napadi
na tiste, ki jih storijo njihovi člani, bodisi tekmovalci ali člani organov društva –
denarna kazen do 300 EUR; izključitev člana ali članov ŠD, ki povzroči/jo kršitev,
kot predstavnika ŠD proti FZS v trajanju od 14 dni do enega leta
- dejanja ali postopki, ki škodujejo ugledu FZS in/ali interesom floorballa v
Sloveniji, ki jih storijo bodisi člani ŠD ali njegovi predstavniki in člani organov
društva – denarna kazen do 500 EUR; izključitev člana ali članov ŠD, ki povzroči
kršitev, kot predstavnika ŠD proti FZS v trajanju od 30 dni do enega leta
XI. Finančne odredbe
36. člen
Startnine in licenčnine so objavljene v Razpisu državnih tekmovanj v floorballu.
Vse finančne obveznosti klubov do FZS, povezane s tekmovalno sezono, morajo biti
poravnane najkasneje 8 dni pred prvo tekmo v sezoni oziroma po valuti na fakturi. V
nasprotnem primeru ekipa, ki obveznosti ni poravnala, ne more nastopati v državnih
tekmovanjih dokler obveznosti niso poravnane. Vse tekme, ki bi jih ekipe odtekmovale po
tekmovalnem koledarju, se registrirajo po uradni dolžnosti (5:0 za nasprotno ekipo).
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XII. Končne določbe
37. člen
Vsi udeleženci tekmovanj se morajo držati navodil in upoštevati obvestila, ki so objavljena
na spletni strani FZS, kakor tudi tistih, ki jih po elektronski pošti pošlje sekretar lige, vodje
tekmovanj, vodja sodnikov ali predsednik FZS.
38. člen
Odredbe, registracijske zapisnike in disciplinske zapisnike izda sekretar lige FZS ali vodja
tekmovanj najkasneje do četrtka tekočega kroga do 22:00. V primeru, da se disciplinska
obravnava izpelje po tem roku, se morebitne posledice le-te prenesejo v naslednji
tekmovalni teden.
39. člen
Te propozicije veljajo od dneva objave s strani IO FZS.

Ljubljana, 29.9.2018
IZVRŠNI ODBOR FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE
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