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Prvý Diel Všeobecné podmienky
§ 1   Zhoda s pravidlami UCI

8.0.001 Ak v Treťom Diele týchto pravidiel nie je upravené alebo doplnené inak,
Pravidlá SZC – Časť 8. Sálová cyklistika - Bicyklebal sú v súlade so všetkými
článkami Pravidiel UCI – Časť 8. Sálová cyklistika-Bicyklebal, viď  Diel Druhý.

8.0.002 Pravidlá SZC – Časť 8. Sálová cyklistika - Bicyklebal sa uplatňujú na
pretekoch zaradených do kalendára Slovenského Zväzu Cyklistiky.

8.0.003 V prípade, že preteky sú zaradené aj do Svetového alebo Kontinentálneho
kalendára UCI, platia iba Pravidlá UCI – Časť 8. Sálová cyklistika - Bicyklebal.

8.0.004 V prípade rozdielnosti medzi slovenským, anglickým a francúzskym textom,
platí text v jeho originálnej jazykovej mutácii, t.j. vo francúzskom jazyku.
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Druhý Diel Pravidlá UCI - (preklad)
ČASŤ 8 SÁLOVÁ CYKLISTIKA - BICYKLEBAL

VŠEOBECNÉ SMERNICE A PRAVIDLÁ PRE BICYKLEBAL

Kapitola I TECHNICKÉ PODMIENKY

Par. 1 Druh súťaže

8.1.001
Bicyklebal dvojíc sa hrá v telocvičniach alebo športových halách. Ako
podlahy sú vhodné: drevené, parketové, drevotrieskové, pavatexové alebo
umelohmotné podlahy.
Proti sebe hrajú dve dvojčlenné družstvá.

Par. 2 Rozhodcovský zbor

8.1.002
Pre usporiadanie súťaží v bicyklebale je potrebný rozhodcovský zbor,
zložený najmenej z jedného rozhodcu, časomerača a zapisovateľa. Môže
však byť nasadených viacej rozhodcov a bránkových rozhodcov. Bránkoví
rozhodcovia musia mať licenciu.

8.1.003
Ak nie je delegovaný hlavný rozhodca pred súťažou, jeden musí byť určený
pred začiatkom súťaže. Hlavný rozhodca je zodpovedný za priebeh súťaže
alebo turnaja v súlade s pravidlami.

8.1.004
Rozhodca je zodpovedný za priebeh hry podľa pravidiel.

8.1.005
Bránkoví rozhodcovia majú za úlohu sledovať celý priebeh hry na ihrisku.
Sedia na úrovni bránkovej čiary, naproti priestoru pre trénera - coaching
zone (viď plán hracej plochy). Svoje poznatky, ktoré chcú oznámiť
rozhodcovi, môžu oznámiť zdvihnutím ruky. Bránkový rozhodca ukazuje
pri rohu alebo aute vždy smer, ktorým sa bude hrať. Rozhodca sa môže
bránkového rozhodcu pýtať, alebo sa s ním poradiť.

8.1.006
Časomerač má za úlohu sledovať čas hry, zreteľne odpískať polčas a koniec
zápasu, podľa nariadenia rozhodcu zastavovať a spúšťať čas. Časomerné
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údaje časomerača sú rozhodujúce. Sleduje čas pri zmene strán v polčase a
dáva signál po uplynutí 1´45“.

8.1.007
Zapisovateľ zaznamenáva dosiahnuté góly a vedie výsledkové tabuľky.
Zapisovateľ alebo hlásateľ oznamuje výsledky a ďalšie informácie.

Par. 3 Hracia plocha a jej rozmery

8.1.008
Ihrisko pre oficiálne medzinárodné súťaže musí mať rozmery 14 x 11
metrov.

8.1.009
Avšak pre národné súťaže sú prípustné odchýlky, nesmú však byť pod
rozmer 11x9 m.

8.1.010
Po každej strane bránky (predĺžená bránková čiara) musí byť voľná zóna
široká najmenej 0,60 m po celej jej šírke. Rozmer je meraný medzi
vonkajšou hranou predĺženej bránkovej čiary a mantinelom.

8.1.011
Okolo ihriska by mal byť voľný priestor v šírke minimálne 0,60 m
(vzdialenosť medzi mantinelom a stenou alebo divákmi).

Par. 4 Ohraničenie hracej plochy, mantinely

8.1.012
Celá hracia plocha musí byť ohraničená šikmým mantinelom z dreva alebo
umelej hmoty.

8.1.013
Mantinel musí mať tieto miery:
Výška = 0,30 m, uhol sklonu voči vodorovnej podlahe 60° - 70° (stupňov)
(viď nákres). Horná hrana mantinelov musí byť zaoblená a bez ostrých hrán.

8.1.014
Mantinel nesmie byť pevne zakotvený v podlahe.

8.1.015
Mantinel môže byť oblepený reklamou.
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MANTINELY

Par. 5 Vyznačenie hracej plochy

8.1.016
Hracia plocha musí byť vyznačená spôsobom zodpovedajúcim pravidlám a
nákresu, zreteľne viditeľnými čiarami a značkami.

8.1.017
Šírka čiar musí byť 3 –5 cm, značky (autové a stredová) majú mať priemer
10–15 cm.

8.1.018
Všetky rozmery sú vonkajšie rozmery.
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IHRISKO

8.1.019
Kruhy 8 metrov a 0,5 metra sa používajú iba pri krasojazde. Reklama je
povolená na vytieňovaných plochách, ak stav podlahy je rovnaký ako
v nevytieňovanej oblasti.
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Par. 6 Brány

8.1.020
Brány musia svojimi rozmermi a  konštrukciou zodpovedať nákresu.

8.1.021
Brány sú vybavené sieťou  (nesmie sa používať drôtené pletivo). Veľkosť
dier siete musí byť taká, aby ňou neprešla lopta.

8.1.022
Brány nesmú byť pevne zakotvené v podlahe.
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Par. 7 Lopta

8.1.023
Poťah lopty musí byť zhotovený z látky a musí mať priemer 17–18 cm,
s celým guľovým tvarom. Hmotnosť lopty musí byť medzi 500 a 600
gramami. Či je lopta ešte použiteľná, rozhodne rozhodca.

Par. 8 Oblečenie hráčov

8.1.024
Športový úbor tvoria dres, trenírky alebo cyklistické nohavice. Tričko sa
nesmie nosiť voľne cez nohavice (kvôli nebezpečenstvu úrazu). Je povolený
aj jednodielny pretekársky úbor. Pri použití cyklistických nohavíc, je
dovolené nosiť tričko cez nohavice. Obidvaja hráči družstva musia mať
rovnaký dres.

8.1.025
Povinná je vysoká športová obuv alebo chrániče členkov, aby ochraňovali
členky.

8.1.026
Povinné sú podkolienky alebo štulpne siahajúce až pod koleno. Odporúčajú
sa holenné chrániče.

8.1.027
Rukavice, čelenky a cyklistické prilby sú povolené.

8.1.028
Je zakázané nosenie akýchkoľvek predmetov, ktoré môžu ohroziť hráčov.
Piercing musí byť prelepený.

8.1.029
Ak nastúpia dve družstvá rovnako oblečené, jeden z tímov si musí vymeniť
dresy. Pokiaľ nie je žiadne z družstiev ochotné vymeniť si dresy, musí
rozhodnúť rozhodca mincou žrebovaním. Vylosované družstvo musí dres
vymeniť. Pokiaľ nie je ochotné uposlúchnuť, prehrá zápas kontumačne 0 : 5.

8.1.030
Reklamy na dresoch sú dovolené v súlade so smernicami UCI.
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Par. 9 Bicykle pre bicyklebal
8.1.031

Bicykle musia svojou stavbou vyhovovať nasledujúcim smerniciam a
rozmerom:
Rozmery: A = 150 – 180  mm B = 395 – 455 mm

C = 560 – 610 mm D = 500 – 550 mm
E = 400 – 500 mm F = 370 – 410 mm
G = 360 – 410 mm H = 815 – 960 mm
J = 530 – 580 mm K = 920 – 970 mm

Pre menšie bicykle môžu byť miery upravené v súlade s veľkosťou kolies.
Rámové trubky môžu byť kruhové a oválne. Zakrivené trubky sú povolené.
Najväčší prierez rúrok nesmie presiahnuť 50 mm.
U spojovacích hlavíc a spojok tyčiek nesmie byť žiadne zosilnenie alebo výplň,
ktoré by prekračovali zaoblenie povrchu lopty.
Bicykle vyrobené novými technológiami, ktoré sa odlišujú od týchto noriem
môžu byť použité len so súhlasom UCI..
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8.1.032 Stredové puzdro
Vzdialenosť najnižšieho bodu predného ozubeného kolieska od zeme musí
byť najmenej 220 mm (26“ kolesá).

8.1.033 Kľuky
Dĺžka kľúk od osi stredu šliapania k oske pedálu musí byť medzi 135 až 170
mm.

8.1.034 Riadidlá
Celková šírka riadidiel nesmie prekročiť 380 mm. Konce riadidiel musia byť
zaoblené a uzatvorené, aby nemohlo dôjsť k úrazom.

8.1.035 Sedlo
Sedlo môže byť kožené alebo umelohmotné, jeho dĺžka nesmie prekračovať
300 mm a šírka 200 mm. Sedadlo musí byť upevnené bezprostredne nad
sedlovou trubkou (predĺženie hornej rámovej tyče). Horná hrana (povrch)
sedadla môže byť od 0 do 100 mm, merané od hornej hrany rámovej
trubky. Bez sedadla je zakázané hrať.

8.1.036 Pedále
Pedále musia byť potiahnuté gumou alebo umelou hmotou, presahujúcou
obrys ich kovových častí.

8.1.037 Kolesá
Predné a zadné kolesá musia byť rovnakého priemeru. Za žiadnych
okolností priemer nemôže byť väčší ako 26” a menší ako 20“. Prípustné sú
len kolesá so špicami; diskové kolesá nie sú povolené. Priemer predného
a zadného kolesa môže kolísať podľa normy DIN 7168, t.j. pre 26“ kolesá
 3 mm.

8.1.038 Prevody
Na jedno otočenie kľúk, musí bicykel prejsť najmenej 2,00 m a nie viac ako
3,20 m.

8.1.039 Všeobecne
Nebezpečné vybavenie alebo iné pomocné prostriedky, ako výplne rámu,
montáž opierok nohy atď., nie sú povolené. Predné a zadné konce osiek a
napínače reťaze musia byť dobre chránené krycími maticami.

.
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Par. 10 Poruchy / Výmena bicykla

8.1.040
Nie je povolené pokračovať v hre s poškodeným bicyklom, ktorý by mohol
ohroziť ostatných hráčov. Rozhodca rozhodne, či bicykel má byť vymenený,
pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu ostatným hráčom, počas výmeny čas
bude zastavený. Nie je povolené čakať, kým si hráč opraví bicykel.

8.1.041
Výmena bicykla musí byť prevedená mimo hracej plochy
za predĺženou bránkovou čiarou hráča (zóna pre trénera) tak, aby
neprekážal súperovi. V prípade, ak hráč neuposlúchne, bude napomenutý a
v prípade opakovania mu bude udelená žltá karta. Ani tréneri ani mechanici
nesmú vstúpiť na hraciu plochu (prekročiť mantinel) počas priebehu
hracieho času, ani inak zvonku zasiahnuť. Ak tak urobia, družstvo bude
potrestané 4-m úderom.

Par. 11 Usporiadanie súťaží

8.1.042
Pred začiatkom súťaže každé družstvo musí byť oboznámené so spôsobom
súťaženia, t.j. rozdelenie do skupín, usporiadanie a časový harmonogram.

Par. 12 Vekové kategórie / Dĺžka zápasu a dodatočný hrací čas

8.1.043
Bicyklebal sa hrá v nasledujúcich kategóriách:

Liga Žiaci do 14 rokov = U 15
Liga Juniori do 18 rokov = U 19
Liga Young Elite do 23 rokov = U 23
Liga Elite od 19 rokov = od 19

Liga závisí od roku narodenia, čo znamená, že v roku, v ktorom hráč dovŕši
18 rokov, smie po celý rok hrať v Lige Juniorov.
Ligy v prípade potreby môžu byť, podľa nariadenia národných federácií
ďalej rozdelené, alebo naopak pri malej účasti zlúčené.
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8.1.044
Trvanie zápasov podľa vekových kategórií:

Elite / U 23 2 x 7 minút
Juniori 2 x 6 minút
Ostatní 2 x 5 minút.

Trvanie zápasov môže byť pri niektorých turnajoch alebo zápasoch
v skupinách skrátené na minimum 2 x 5 minút. Dobou trvania zápasu sa
rozumie dva polčasy okrem prestávky dvoch minút medzi polčasmi.

8.1.045
Doba trvania rozhodujúcich zápasov je jeden polčas (bez zmeny strán).
1 x 7, 1 x 6, 1 x 5 minút ako normálna hracia doba.

8.1.046
Čas pri zmene strán nesmie prekročiť 2 minúty. Priestupky proti tomuto
pravidlu, po dvoch verbálnych napomenutiach, budú potrestané oficiálnym
napomenutím družstva (obaja hráči).
V prípade, že hráči ignorujú oficiálne napomenutie, bude im udelené druhé
napomenutie a tým zápas sa ukončí.

8.1.047 Úmyselné zdržovanie, prerušenie zápasu alebo hry zavinené
hráčom alebo družstvom môže viesť k zastaveniu hry zo strany rozhodcu.
V takomto prípade rozhodca oznámi časomeračovi dodatočný časový údaj,
o ktorý sa zápas predlžuje (minimálne 20 sekúnd.)
Zostávajúca doba trvania zápasu sa musí nahlas oznámiť. Hlasové
oznámenie nie je nutné pri elektronickej signalizácii času.
Hru následne zaháji rozhodca hvizdom píšťalky. Keď sa lopta dostane mimo
hry, musí tiež zapískať za účelom dať časomeračovi zodpovedajúcu
informáciu.

8.1.048
Ak záverečný signál prvého polčasu je daný príliš skoro alebo príliš neskoro,
druhý polčas sa musí primeraným časom predĺžiť alebo skrátiť.

Pri rozdielnosti názorov na presne zostávajúci čas, vždy je rozhodujúci čas
časomerača. Pre určenie konca polčasu alebo zápasu rozhodujúci je
začiatok zvukového signálu časomerača, ktorý určí koniec hry.

Akýkoľvek gól dosiahnutý náhodným predĺžením hry, sa neanuluje. Ak je
signál ukončenia zápasu daný predčasne, zostávajúci čas zápasu sa dohrá
po oznámení jeho dĺžky. Pri nejasnostiach ohľadne dĺžky trvania zápasu
rozhodne rozhodca po dohode s časomeračom.
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Kapitola II PRAVIDLÁ HRY

Par. 1 Všeobecné pravidlá hry

8.2.001
Čiary vyznačujúce hraciu plochu sú neutrálne.

8.2.002
Hráči môžu ovládať loptu a dostať ju do súperovej brány údermi bicykla.
Obe ruky musia byť na riadidlách a obe nohy musia byť na pedáloch;
ak tomu tak nie je, dosiahnutý gól je neplatný. Takýto priestupok nemá za
následok ani  4-m trestný úder alebo rohový úder. Hra musí pokračovať
loptou z pravej rohovej značky. Odrazená lopta od bicykla alebo tela hráča
sa posudzuje ako platný úder. Hlavičky sú povolené.

8.2.003
Obmedzovanie súpera (úmyselné najazdenie, strkanie, pridržanie alebo
chytenie), opieranie sa o tyč brány alebo stenu, podopieranie spoluhráča
rukami alebo telom, hlasné kričanie (medzi hráčmi družstva, medzi hráčmi a
vedením družstva, na súpera alebo iné osoby), námietky (voči spoluhráčovi,
súperovi, rozhodcovi, rozhodcovskému zboru, doprovodu alebo divákom)
sa považuje za priestupok a bude penalizovaný.

8.2.004
Útočiť sa smie iba na loptu, nie na súpera alebo jeho bicykel. Na hráča,
ktorý má loptu vedľa svojho bicykla, sa preto smie útočiť iba z tej strany, na
ktorej má loptu.

8.2.005
V priestore ihriska alebo pri mantineli, lopta nemôže byť zbytočne dlho
držaná alebo hraná dozadu a dopredu pokiaľ súper neobmedzuje. Ak hráč
bez toho, aby bol obmedzovaný súperom nepokračuje na vyzvanie
rozhodcu v hre, dopúšťa  sa priestupku.

8.2.006
Ak sa lopta zachytí na bicykle alebo tele hráča, hráč je povinný ju ihneď
uvoľniť. V prípade nutnosti môže byť lopta uvoľnená rukou, ale hráč tým
nesmie získať výhodu, napr. nasmerovaním lopty, alebo prihrávkou rukou.
Ak sa dopustí takej zjavnej výhody, tak je to priestupok.

8.2.007 Zoskočiť z bicykla za účelom zachytenia inak nedosiahnuteľnej
lopty je neprípustné. Takýto priestupok sa pri jeho opakovaní trestá
oficiálnym napomenutím.
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8.2.008 Zóna pre trénera
Iba dvaja členovia z družstva môžu sedieť na stoličkách v zóne pre trénera.
(Viď obrázok v bode 8.1.018).

8.2.009 Zdržiavanie hry
Ak rozhodca posúdi, že sa niektoré družstvo pokúša držaním lopty zdržiavať
hru, signalizuje to hráčom zdvihnutím ruky (viď obrázok 4) a hlasovým
upozornením „Hraj!“(Play) aktivuje hru. Družstvo má 20 sekúnd na pokus
o útok. V prípade, že družstvo ignoruje tento signál a neukončí útok,
rozhodca zastaví hru. Takéto zdržiavanie hry bude potrestané voľným
úderom zo stredovej značky výhodou pre súpera.

Par. 2 Právo rozohrávania

8.2.010
Pred začiatkom zápasu určí právo rozohrávania rozhodca mincou
žrebovaním. Vyhrávajúca strana rozohráva prvý polčas. Po zmene strán
zahajuje druhý polčas druhé družstvo. Po dosiahnutí gólu má právo
rozohrávania družstvo, ktoré dostalo gól.

Par. 3 Zahájenie hry

8.2.011
Lopta sa položí na stredovú značku na začiatku hry a po každom strelenom
platnom góle.

8.2.012
Pri zahájení hry v prvom aj druhom polčase a po dosiahnutí každého gólu,
sa môžu hráči pohybovať po celom ihrisku, okrem stredového kruhu a
súperovho trestného územia.
Po úvodnom hvizde smie rozohrávajúci hráči vojsť do stredového kruhu
k lopte a rozohrať. Rozohrávajúci hráč sa môže dotknúť lopty viackrát.
Obranca smie vojsť do kruhu až po dotyku lopty rozohrávajúcim hráčom.

8.2.013
Ak hráč brániaceho tímu vstúpi do stredového kruhu v čase skôr ako sa
útočník dotkne lopty, brániaci tím bude potrestaný voľným úderom
z miesta, ktoré je najbližšie od bránky brániaceho tímu (stredová čiara).
Rozhodca však má možnosť rešpektovať výhodu rozohrávajúceho družstva,
ak môže bez narušenia pokračovať vo svojej útočnej akcii.
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Par. 4 Prerušenie hry / Signály píšťalkou / Neutrálna lopta

8.2.014
Začiatok každého polčasu a akéhokoľvek prerušenia hry oznamuje rozhodca
hvizdom. Každý dosiahnutý gól rozhodca oznamuje dlhým hvizdom.
Polčas a koniec zápasu oznamuje signálom časomerač. Rozhodca dvojitým
dlhým písknutím potvrdzuje ukončenie hry v polčase a na konci zápasu, ale
rozhodujúci signál je ten od časomerača.

8.2.015
Rozhodca musí prerušiť hru v prípade:
 akéhokoľvek priestupku proti pravidlám,
 keď lopta opustí hraciu plochu,
 keď bol dosiahnutý gól,
 keď lopta narazí do stropu.

Rozhodca musí hru prerušiť a nechať zastaviť čas, naznačí to gestikuláciou
(podľa obrázku číslo 6) a trojitým krátkym písknutím v prípade:

 keď treba niečo oznámiť hráčom, rozhodcovskému zboru alebo iným
osobám,

 keď dôjde k nejasnosti o stave zápasu alebo času,
 keď je zranený hráč alebo je podozrenie zranenia,
 pri oficiálnom napomenutí,
 pri vylúčení,
 keď ihrisko nie je správne nastavené alebo nie je v súlade

s pravidlami.

8.2.016
Kvôli technickej poruche bicykla alebo neporiadku na športovom odeve
hráča, sa hra neprerušuje. Výnimku tvoria na ihrisku ležiace predmety alebo
oblečenie hráča, odporujúce slušnosti.

8.2.017
Ak je hra z akéhokoľvek dôvodu prerušená bez toho, aby lopta opustila
ihrisko, alebo nedošlo k žiadnemu priestupku, hra bude pokračovať
rozohratím neutrálnej lopty. Taktiež pri odraze lopty od stropu alebo
zo stropu visiacich zariadení a telies bude nariadená neutrálna lopta.
Neutrálna lopta sa rozohráva v každom prípade zo stredovej značky. Hráči
musia čakať mimo stredového kruhu a smú vstúpiť do stredového kruhu a
zasiahnuť loptu až po hvizde rozhodcu. Lopta môže byť rozohraná aj
viacerými údermi.
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Par. 5 Pravidlo o výhode

8.2.018
Hráč, ktorý sa dopustil priestupku, nesmie z tejto situácie nikdy dosiahnuť
akúkoľvek výhodu; rozhodca môže rozhodnúť neprerušiť hru a ponechať
výhodu previnilému družstvu, hoci druhé družstvo sa dopustilo priestupku.
Ak je ponechaná výhoda, oznamuje to rozhodca signálom ukazujúc smer
hry a hlasovým upozornením „Hraj!“ (Go on) (viď obrázok 2).
Raz ponechanú výhodu už nemožno dodatočne zrušiť.

Par. 6 Vrátenie sa za bránkovú čiaru / Povolenie zasiahnuť do hry

8.2.019
Ak hráč počas hry (s výnimkou prerušenia hry alebo prestávky v polčase)
spadne z bicykla, dotkne sa zeme, oprie sa o hráča, stenu, mantinel, loptu
alebo bránu, od tohto okamihu nesmie zasiahnuť do hry.

8.2.020
Byť opäť spôsobilý hrať, dotknutý hráč musí ihneď zájsť alebo bežať za svoju
bránkovú čiaru a vrátiť sa do ihriska na rovnakej strane. Musí pritom prejsť
jedným kolesom za bránkovú čiaru mimo trestného územia.

8.2.021
Ak hráč, ktorý sa nesmie zapojiť do hry neprimerane narušuje hru ležaním
alebo dlhým státím, alebo clonením alebo držaním súpera, alebo dotknutím
sa lopty s úmyslom znevýhodniť súpera, hráč bude potrestaný voľným
úderom.

8.2.022
Ak sa hráč v trestnom území dotkne zeme alebo sa oprie o bránu, musí
okamžite opustiť trestné územie a prejsť za bránkovú čiaru, aby bol opäť
spôsobilý hrať. Dotknutý hráč musí prejsť bránkovú čiaru takým spôsobom,
že oboma kolesami musí opustiť trestné územie a najmenej jedným
kolesom prejsť za bránkovú čiaru mimo trestného územia.

8.2.023
Ak brániaci hráč, nespôsobilý hrať, zostane v trestnom území, nariadi sa
4-m trestný úder, ak sa dotkne lopty alebo obmedzí súpera.

8.2.024
Priestupky na ihrisku pri jazde za bránkovú čiaru sa trestajú voľným
úderom, v trestnom území 4-m trestným úderom.
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Par. 7 Platný gól

8.2.025
Gól je platný v prípade, ak lopta prekročí bránkovú čiaru medzi bránkovými
tyčkami.
Keď sa lopta kotúľa po zemi, musí stredným bodom dotyku lopty prekročiť
zadný okraj bránkovej čiary. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj
pre akúkoľvek loptu, ktorá je vo vzduchu.
Gól je platný aj vtedy, keď strieľajúci hráč po údere spadne z bicykla.

8.2.026
Ak sa posunie bránka zo svojej normálnej polohy počas hry, gól je platný,
smerodajným pravidlom je pomyselná čiara medzi bránkovými tyčkami, nie
označenie na podlahe. Ak lopta prekročí pomyselnú čiaru medzi
bránkovými tyčkami, gól je platný.

8.2.027
Úder lopty alebo zrazenie lopty do vlastnej bránky sa vždy počíta ako gól
v prospech súpera.

8.2.028
Ak dosiahnutiu gólu zabráni priestupok súpera proti pravidlám alebo
iné okolnosti, nesmie to byť považované za platný gól. Ak dosiahnutiu gólu
zabráni priestupok, nariadi sa voľný úder alebo 4-m úder (ak priestupok sa
stane v trestnom území).

8.2.029
Po neuznanom góle, lopta sa postaví na pravú rohovú značku a odtiaľ ju
rozohráva brániaci sa tím.

Par. 8 Aut

8.2.030
Ak lopta opustí hraciu plochu na pozdĺžnej strane ihriska tým, že sa
prekotúľa alebo preletí cez mantinel, hra sa preruší. Loptu postaví rozhodca
1 m od mantinelu na mieste, kde lopta opustila ihrisko. Rozohráva družstvo,
ktoré aut nezavinilo. Protihráči musia dodržať vzdialenosť najmenej 2 metre
od lopty a rozhodca musí umožniť pokračovať v hre bez akéhokoľvek
signálu. Ak protihráč je menej ako 2 metre od lopty, nariadi sa proti nemu
voľný úder.
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8.2.031
Ak lopta od útočiaceho družstva sa dostane mimo bránu za bránkovú čiaru,
lopta sa postaví na rohovú značku na tej strane ihriska, na ktorej lopta
opustila ihrisko. Keď sa lopta dostane za bránkovú čiaru, rozhodca preruší
hru odpísknutím. Brániace družstvo môže rozohrať hru bez akéhokoľvek
signálu od rozhodcu.

8.2.032
Aut môže byť rozohraný aj viacerými dotykmi rozohrávajúceho hráča.

8.2.033
Po uplynutí polčasu alebo celkového hracieho času aut, bez ohľadu či
postranný aut alebo vedľa brány, sa už nerozohráva.

Par. 9 Roh

8.2.034
Ak sa lopta dostane po dotyku hráča, alebo jeho bicykla za vlastnú bránkovú
čiaru (vedľa brány), rozhodca musí prerušiť hru odpísknutím a nariadiť
rohový úder v prospech súpera. Rohový úder sa musí rozohrať z rohovej
značky po hvizde rozhodcu. Všetci hráči musia zaujať predpísané
postavenie.

8.2.035
Pri rozohrávaní rohového úderu brániaci hráč (brankár) musí byť oboma
kolesami vo svojom trestnom území a jeho spoluhráč sa musí zdržiavať
za stredovou čiarou na opačnej strane, než na ktorej sa rohový úder
rozohráva. Za čiarkovaným obranným územím musí dodržiavať minimálny
odstup 4 metre. Po rozohratí brániace družstvo môže opustiť svoje pozície.
Lopta sa považuje za rozohranú v momente, keď útočiaci hráč sa dotkne
lopty po hvizde rozhodcu. Druhý útočiaci hráč sa nesmie nachádzať
v súperovom trestnom území, ani na protiľahlej strane ihriska medzi
trestným územím a čiarkovanou brániacou čiarou. Stredová čiara medzi
značkou 4-metrového úderu a stredom trestného územia sa považuje za
,,stenu“, dokonca aj v trestnom území. To znamená, že cez túto ,,stenu”
nesmie presahovať ani útočiaci hráč, ani obranca pred rozohraním
rohového úderu. Netýka sa to iba styčného bodu kolesa s podlahou, ale aj
najprednejšieho bodu kolesa, bicykla alebo tela hráča.

8.2.036
Rohový úder smie byť zahraný iba jediným dotykom. Rozohrávajúci hráč
nesmie zasiahnuť odrazenú loptu ani od brány ani od mantinelu druhý krát,
pokiaľ niektorý iný hráč sa nedotkol lopty.
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8.2.037
Rohový úder sa musí zahrať aj keď uplynul normálny hrací čas (polčas alebo
celý zápas). Ak je gól dosiahnutý z rohového úderu zahraný po uplynutí
hracieho času (polčasu alebo celého zápasu), môže byť uznaný iba ak sa
lopta dostane do brány priamo z úderu alebo v dôsledku chybného zákroku
brankára. Ostatní hráči nesmú nijako zasahovať do hry, dokonca ani
nepodstatne, alebo potom ako zápas skončil.

8.2.038
Rohový úder zahraný po uplynutí hracieho času, úspešne odvrátený
brankárom v súlade s pravidlami, nevedie k nariadeniu ďalšieho rohového
úderu. Ak rohový úder nebude bránený podľa pravidiel, bude nariadený
a zahrávaný 4-metrový trestný úder.

Par. 10 Bránenie brány

8.2.039
Všetky zákroky brankára proti pravidlám vo vnútri trestného územia budú
potrestané 4-metrovým trestným úderom.

8.2.040
Bránu môže brániť striedavo ktorýkoľvek z hráčov tímu. Brankár smie
odvracať loptu jednou alebo oboma rukami, ak je pritom oboma kolesami
v trestnom území, obe nohy má na pedáloch a je spôsobilý hrať.

8.2.041
Brankár, ktorý zachytí loptu vo vnútri trestného územia nesmie ju odhodiť
za čiarkovanú obrannú čiaru a lopta sa musí do troch sekúnd dotknúť zeme.
Lopta nesmie byť hodená spoluhráčovi (na hlavu, telo alebo bicykel) pokiaľ
sa nachádza mimo obranného územia. Ak dopadne zachytená a odhodená
lopta regulárne do obranného územia a následne sa prekotúľa cez čiaru
obranného územia, nie je  to priestupok.

8.2.042
Vyrazenie lopty (aj opakovane) rukami za obranné územie je povolené, ak
lopta predtým nebola chytená jednou alebo oboma rukami.

8.2.043
Odrazená lopta rukami, ktorá sa kotúľa ďalej, či do alebo mimo obranného
územia, môže viesť k platnému gólu len vtedy, keď bola lopta regulárne
odvrátená a dotkol sa jej ešte iný hráč. Rukou teda nie je možné dať priamy
gól, s výnimkou vlastného gólu pri chybnom zákroku brankára.
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8.2.044
Ak brankár chytí loptu, môže je ju raz udrieť o zem a opäť ju chytiť. Potom
musí loptu odhodiť alebo rozohrať.

Par. 11 Trestné územie

8.2.045
V priebehu hry sa smie v trestnom území zdržiavať vždy len jeden hráč
družstva a pôsobiť ako brankár. Hráč sa považuje, že je v trestnom území,
ak niektorá časť jeho bicykla alebo tela sa dotýka podlahy v trestnom
území.

8.2.046
V každom okamihu iba jeden hráč družstva sa môže nachádzať v súperovom
trestnom území, a to za predpokladu, že lopta je v trestnom území. Hráč sa
považuje, že je v súperovom trestnom území, ak niektorá časť jeho bicykla
alebo tela sa dotýka podlahy v trestnom území. Ak hráč, na podlahe, získa
loptu zvnútra trestného územia, hoci on ostane mimo trestného územia,
bude považovaný, že sa nachádza v trestnom území. Predĺžená čiara
trestného územia za bránkovou čiarou sa nepovažuje za časť trestného
územia.

8.2.047
Ak je lopta odkopnutá z trestného územia tak, že útočiaci hráč zostane
vo vnútri trestného územia bez lopty, nepovažuje sa to za priestupok, ak
lopta sa pohybuje smerom od bránky a brankár nie je útočníkom žiadnym
spôsobom obmedzovaný. Ak útočiace družstvo získa loptu, nebude udelená
výhoda, ale píska sa „ofsajd“. Útočiaci hráč v trestnom území súpera je
oprávnený hrať, až keď opustí trestné územie.

8.2.048
Ak rozhodca rozhodne, že došlo k porušeniu pravidiel, tento priestupok sa
trestá voľným úderom zo stredu trestného územia na začiatku stredovej
čiary (bod „ofsajd.“)

8.2.049
Keď obaja útočiaci hráči sú v súperovom trestnom území, aj keď sa tam
lopta nachádza, je to považované ako priestupok proti pravidlám, ktorý sa
trestá voľným úderom z bodu ofsajd. Loptu rozohráva na hvizd rozhodcu
jeden z hráčov brániaceho družstva. Môže rozohrať jedným dotykom.

8.2.050
Bránkovisko (priestor v bráne) je súčasťou trestného územia.
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Par. 12 Voľný úder

8.2.051
Voľný úder je trestom za priestupky, ku ktorým došlo mimo trestného
územia. Rozhodca položí loptu na miesto, na ktorom k priestupku došlo, ale
najmenej 1 meter od mantinelu. Družstvo, ktoré priestupok spôsobilo musí
dodržovať vzdialenosť minimálne 4 m od lopty až do rozohratia lopty
súperom po hvizde rozhodcu. Ak táto vzdialenosť nie je dodržiavaná, pred
tým ako je lopta rozohraná, bude nariadený nový priestupok proti
pravidlám. (Obrázok 3 – vzdialenosť).

Ak voľný úder je vo vzdialenosti menšej než 4 m od brány, brankár má za
povinnosť nasledovné.
Pred odpísknutím, brániaci brankár musí zostať v trestnom území paralelne
s bránkovou čiarou, a nie viac 15 cm od svojej bránkovej čiary. Túto polohu
smie opustiť až po rozohraní lopty súperom.

Voľný úder musí byť zahraný jediným úderom; pred druhým úderom, lopty
sa musí dotknúť iný hráč alebo jeho bicykel. Hráč nie je spôsobilý zahrať
druhý úder, ak sa lopta dotkne brány alebo mantinelu.

8.2.052
Voľný úder sa musí zahrať aj keď uplynul normálny hrací čas (polčas alebo
celý zápas). Zahrá sa ešte „posledný úder“. Gól dosiahnutý z „posledného
úderu“ bude uznaný, iba ak sa lopta dostane do brány priamo z úderu alebo
z dôsledku chybného zákroku brankára. Po uplynutí hracieho času riadne
odvrátený voľný úder a zrazený za bránkovú čiaru, nemá za následok
nariadenie rohového úderu. Ostatní hráči nesmú nijako zasahovať do hry,
dokonca ani nepodstatne. Priestupky proti pravidlám bránenia budú
potrestané 4-metrovým trestným úderom.

Par. 13 4-m trestný úder

8.2.053
4-m trestný úder je trestom za priestupky, ktorých sa dopustili hráči
vo svojom trestnom území.
Hráč sa považuje, že je vo svojom trestnom území ak niektorá časť jeho
bicykla alebo tela sa dotýka podlahy v trestnom území, hoci priestupku sa
dopustil aj mimo trestného územia.
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8.2.054
Priestupky hráča mimo jeho trestného územia
 Ak hráč „hrubým“ priestupkom zastaví súpera, napr. chytenie alebo

strhnutie súpera z bicykla.
 Ak hráč, ktorý nie je oprávnený hrať, zastaví súpera alebo loptu tým,

že ide, beží alebo skočí tak, aby zabránil útoku.
 Úmyselné hranie rukou mimo trestného územia.
 Úmyselné odtiahnutie alebo posunutie brány brániacim hráčom alebo

jeho trénerom alebo spoluhráčom.
 Keď hráč, ktorý sa nezdržiava na bicykli, úmyselne zadrží loptu alebo

zmení jej smer alebo zablokuje súpera.
 Keď hráč je pripravený streliť loptu do prázdnej brány a je

zablokovaný súperom.

8.2.055
Pri zahrávaní 4-m trestného úderu všetci hráči okrem brankára a
strieľajúceho hráča musia zaujať pozíciu za značkou 4-m úderu. Po hvizde
rozhodcu lopta musí byť vystrelená priamo na bránu. Ostatní dvaja hráči
nesmú za žiadnych okolností zasahovať do hry. Brániaci hráč (nie brankár)
musí dodržiavať minimálnu vzdialenosť 4 m od lopty a musí byť na
protiľahlej strane ihriska, z ktorej útočiaci hráč ide na loptu. Obaja na údere
nezúčastnení hráči smú zasiahnuť do hry až po dotyku lopty. Ak brániaci
hráč poruší toto pravidlo, nariadi sa nový 4-m trestný úder. Ak druhý
útočiaci hráč sa dopustí priestupku, bude potrestaný voľným úderom.

8.2.056
4-m trestný úder smie byť zahraný len jedným dotykom a to priamo na
bránu. Prejazd okolo lopty alebo „zastavovanie“ pri nájazde na loptu nie je
povolené. Tieto priestupky sa trestajú voľným úderom. Odrazená lopta od
konštrukcie brány neoprávňuje hráča vykonávajúceho 4-m trestný úder
k druhému úderu.

8.2.057
Obrana pri 4-m trestnom údere sa vykonáva tak, že brankár pred hvizdom
rozhodcu je umiestnený predným a zadným kolesom paralelne s bránkovou
čiarou a maximálne 15 cm pred ňou. Brániaci hráč túto polohu smie opustiť
až po rozohraní lopty. Priestupky proti tomuto pravidlu sa trestajú
opakovaním 4-m trestného úderu.

8.2.058
4-m trestný úder sa musí zahrávať, aj keď ubehol polčas alebo celý zápas.
Keď záverečný signál zaznie pred zahraním 4-m trestného úderu, rozhodca
dá pokyn hvizdom na jeho zahrávanie, ak je brankár pripravený na pozícii.
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Ak záverečný signál zaznie počas letu lopty, ale lopta ešte nepreťala
bránkovú čiaru, gól je neplatný a 4-m trestný úder sa nebude opakovať.

4-m trestný úder zahrávaný po uplynutí hracieho času, môže byť uznaný za
platný gól, iba ak sa lopta dostane do brány bez pomoci nezúčastnených
hráčov na trestnom údere. Za hráčov zúčastnených na údere sa považujú
strieľajúci hráč a brankár. Strieľajúci hráč nemôže zahrávať druhý krát, ak sa
lopta odrazila od konštrukcie brány alebo brankára.

4-m trestný úder regulárne zahraný po uplynutí normálneho hracieho času,
a lopta pretne vonkajšiu bránkovú čiaru, nevedie k nariadeniu rohového
úderu. Ak 4-m trestný úder bol bránený nekorektne a nepadol gól, bude
nariadený nový 4-m trestný úder. Ak 4-m trestný úder bol zahraný
nekorektne po uplynutí hracieho času, napr. zastavením, pribrzďovaním pri
nájazde a pod., žiaden ďalší trest nebude udelený. 4-m trestný úder sa
nebude opakovať a hra končí.

Par. 14 Signály píšťalkou

8.2.059
Zahájene hry, roh, 4-m trestný úder, voľný úder a neutrálna lopta sa
rozohrávajú na hvizd rozhodcu. Rohový, 4-m trestný úder a voľný úder smú
byť zahrávané len jediným úderom, po ktorom musí prísť lopta do styku
s iným hráčom alebo jeho bicyklom. Po zahraní úderu všetci ostatní hráči sú
spôsobilý pokračovať v hre.

8.2.060
Ak akákoľvek lopta, ktorá môže byť zahraná až po hvizde je zahraná pred
týmto signálom, bude sa opakovať.

8.2.061
Ak sa lopta dostane do auta počas zápasu, odpíska sa, aby sa hra prerušila.
Rozhodca postaví loptu na miesto, kde lopta opustila ihrisko. Ak lopta
opustila ihrisko cez vonkajšiu bránkovú čiaru, lopta bude umiestnená na
bod toho rohu a strany, kde lopta opustila ihrisko. Za žiadnych okolností sa
nepíska, aby hra mohla pokračovať. Povolenie hry nie je viazané
pripravenosťou brankára; môže sa hrať okamžite.

8.2.062
V prípade akéhokoľvek priestupku, musí rozhodca jednoznačne ukázať proti
ktorému družstvu 4-m trestný alebo voľný úder je nariadený. Rovnaký
postup sa uplatňuje aj pri rohoch a autoch.
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8.2.063
Hvizdy pre voľný úder, 4-m trestný úder, roh a neutrálnu loptu sa vykonajú,
akonáhle hráči zaujmú ich predpísané odstupy od lopty.

Par. 15 Námietky / Nevhodné správanie / Nešportové správanie

8.2.064
V prípade nevhodného správania hráča alebo družstva, rozhodca
napomenie príslušnú stranu žltou kartou.
Nevhodné správanie zahŕňa nasledovné prípady:
 Hráč alebo viacero hráčov opakovane kritizujú rozhodnutie rozhodcu.
 Hráč vyvolá hádku s protihráčom, spoluhráčom, rozhodcovským

zborom a/alebo divákmi
 Opakovaný neoprávnený protest zdvihnutím ruky,
 Opakované úmyselné priestupky proti pravidlám,
 Opustenie ihriska alebo ukončenie zápasu bez oprávneného dôvodu.

8.2.065
Ak tréner alebo priaznivci družstva opakovane narušujú priebeh zápasu
alebo opakovane kritizujú rozhodcov s cieľom získať výhodu pre svoje
družstvo alebo nevýhodu pre súpera, rozhodca je oprávnený prerušiť hru,
zastaviť čas a napomenúť dotyčnú osobu alebo osoby.
Rozhodca je tiež oprávnený trénera, osobu alebo osoby, ktoré nevhodne
zasahujú do hry, vykázať z haly počas trvania zápasu.

8.2.066 Pri udeľovaní napomenutí sa musí prerušiť hra, zastaviť čas
(viď obrázok 6) a dotknutým osobám ukázať žltú kartu. Rozhodca musí
nahlásiť rozhodcovskému zboru dôvod udelenia žltej karty. Rozhodcovský
zbor musí ohlásiť napomenutie a zostávajúci čas zápasu. Oznámenie
o zostávajúcom čase nie je nutné pri elektronickej signalizácii času. Potom
rozhodca dá pokyn na pokračovanie v hre.

8.2.067
Ak správanie hráča zapríčiní udelenie druhej žltej karty v tom istom zápase,
rozhodca musí postupovať podľa článku 8.2.066. Následne mu rozhodca
udelí červenú kartu a dotyčný hráč musí opustiť ihrisko. Výsledok zápasu
bude 5:0 v neprospech dotknutého družstva, pokiaľ výsledok v tej dobe
nebol priaznivejší pre súpera.

8.2.068
V prípade extrémne nešportového správania dotknutý hráč môže byť
vykázaný bez predchádzajúceho napomínania a môže mu byť červená karta
udelená okamžite.
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Príklady extrémne nešportové správania:
 Hráč zastaví a pridrží súpera hrubým spôsobom, napr. zrazí ho alebo

strhne z bicykla. (Núdzové zastavenie)
 Násilnosti voči hráčom, rozhodcovskému zboru, rozhodcom alebo

divákom.
 Urážka rozhodcu.
 Hodenie alebo strelenie lopty na rozhodcu.
 Úmyselné najazdenie alebo vrazenie do rozhodcu.

V horeuvedených prípadoch zápas bude prerušený a bude považovaný za
prehraný s výsledkom 0 : 5, pokiaľ v tej dobe nebol priaznivejší pre súpera.

8.2.069
Napomenutie hráča sa vždy trestá žltou kartou.

Par. 16 Zranenie a vylúčenie hráčov alebo družstiev

Vylúčenie hráčov a  družstiev

8.2.070
V prípade neúčasti alebo neskorého príchodu alebo eliminácie družstva
budú aplikované nasledovné pravidlá:
Každý zápas, kde obaja hráči nie sú na ihrisku pri úvodnom hvizde zápasu,
bude považovaný za prehraný s výsledkom 0 : 5.

8.2.071
Rozhodcovský zbor je oprávnený zmeniť poradie zápasov, ak družstvá prídu
v oneskorení z dôvodu vyššej moci.

8.2.072
Družstvo, ktoré sa dostaví do haly oneskorene, môže odohrať svoje
zostávajúce zápasy, pokiaľ všetky jeho zápasy v skupine neboli už odohrané.
Už odohraté zápasy sa však budú považovať za prehrané s výsledkom 0:5.

8.2.073
Ak družstvo ukončí súťaž tým, že sa nedostaví na turnaj alebo sa nezúčastní
ďalšieho hracieho dňa, všetky jeho zápasy sa budú považovať za prehrané
s výsledkom 0:5.

8.2.074
V prípade, že družstvo alebo hráč, ktorý bol suspendovaný podľa článku
8.2.067, hráč alebo družstvo môže nastúpiť do ďalšieho zápasu.
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8.2.075
Hráč, ktorý bol suspendovaný podľa článku 8.2.068, nemôže nastúpiť
v nasledujúcich dvoch zápasoch. Môže byť nahradený náhradníkom.
V prípade veľmi závažného priestupku, proti dotknutej osobe môže byť
zahájené disciplinárne konanie podľa kapitoly 12 „Disciplinárny poriadok
a postupy“ pravidiel UCI.

8.2.076
Ak obaja hráči boli suspendovaní podľa článku 8.2.068, všetky zápasy
družstva sa anulujú. Družstvo nebude mať nárok na umiestnenia a ceny.

8.2.077
Ak obaja hráči boli suspendovaní na majstrovských turnajoch alebo
rebríčkoch podľa článku 8.2.068, už získané body im budú ponechané.
Zostávajúce zápasy sa im budú započítavať ako prehry s výsledkom 0 : 5.

8.2.078
Ak družstvo odstúpi z turnaja z dôvodu zranenia, choroby alebo
neprítomnosti náhradníka, výsledky družstva do tohto momentu im budú
započítané. Zostávajúce zápasy sa im budú započítavať ako prehry 0 : 5.

Postup v prípade zranenia

8.2.079
Ak hráč zdvihnutím ruky signalizuje zranenie, rozhodca môže zápas prerušiť.
Ak rozhodca nevie jasne identifikovať zranenie, musí zdvihnutím ruky
naznačiť, že signalizáciu hráča zaregistroval, ale nevidí dôvod prerušiť hru.
Rozhodca sa musí uistiť, že poranenie nie je predstierané z iných dôvodov
ako napríklad porucha bicykla. V tomto prípade sa hra neprerušuje.

Ak rozhodca usúdi, že ide o skutočné zranenie, musí prerušiť hru. Rukou dá
signalizáciu zodpovednej osobe (trénerovi) alebo lekárovi, že môže vstúpiť
na ihrisko. Vstúpiť na hraciu plochu môžu iba zodpovedné osoby, lekár
alebo iná osoba, ktorá patrí k zdravotnej službe.

Ak zodpovedná osoba alebo lekár vstúpi na hraciu plochu pred pokynom
rozhodcu, družstvo bude potrestané 4-m trestným úderom.

Počas prerušenia kvôli zraneniu, bicykle môžu byť vymenené a/alebo
opravované za mantinelom (zóna pre trénera). Bránkoví rozhodcovia musia
sledovať tento postup svedomito, aby rozpoznali prípadné nezrovnalosti
alebo objasnili situáciu.
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8.2.080
Ak je hráč vážne zranený a musí opustiť hraciu plochu, striedajúci hráč ho
môže nahradiť okamžite. Zápas musí pokračovať do 5 minút (doba
prerušenia). Vo výnimočných prípadoch, rozhodca môže zvýšiť dobu
prerušenia maximálne na 10 minút.

Zranený hráč, potom čo bol nahradený striedajúcim hráčom, môže
pokračovať v turnaji po informovaní rozhodcu alebo hlavného rozhodcu.
Ak ten istý hráč sa zraní druhý krát, už sa nemôže viac zapojiť do turnaja.
Jeden z kmeňových hráčov družstva musí vždy zostať v družstve. Žiaden
z ostatných hráčov nemá povolenie opustiť ihrisko.

Počas prerušenia hry v dôsledku zranenia, zodpovedné osoby družstva
súpera nemajú povolenie vstúpiť na ihrisko. Musia zostať za mantinelom.

Kapitola III VÝSLEDKY / HODNOTENIE / NÁMIETKY

Par. 1 Výsledky
8.3.001
Každý platný úder do brány sa počíta ako dosiahnutý gól.
Po každom platnom góle a po každom polčase, stav zápasu musí byť jasne
oznámený.

8.3.002
Dosiahnuté góly v časovom slede zaznamenáva zapisovateľ, člen
turnajového zboru rozhodcov.

8.3.003
Na ukazovateli sa hráčom a divákom zobrazuje stav zápasu.

8.3.004
Víťazom zápasu je družstvo, ktoré dosiahlo najviac gólov. Ak obe družstvá
dosiahli rovnaký počet gólov, výsledok je nerozhodný.

Par. 2 Hodnotenie

8.3.005
Za víťazstvo sa počítajú tri body v prospech víťaza. Za nerozhodný výsledok
obom družstvám sa udelí jeden bod. Zdolanému družstvu sa udelí 0 bodov.
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8.3.006
Poradie v súťaži alebo na majstrovstvách sa určí podľa súčtu bodov
získaných každým družstvom.

8.3.007
Ak sa hrajú kvalifikačné zápasy, získané body sa započítavajú iba
pre príslušné kolo. Avšak tiež je povolené sčítavať body dohromady
z predkôl alebo semifinále za predpokladu, že účastníci sú o tom vopred
informovaní.

8.3.008
Víťazom sa stáva družstvo, ktoré celkovo získalo najvýšší počet bodov.

Par. 3 Rovnosť bodov / rozhodujúci zápas

8.3.009
Hracie dni, kolá dlhodobej súťaže.
V prípade rovnosti bodov, pre určenie poradia je rozhodujúci gólový rozdiel.
Gólový rozdiel sa vypočíta tak, že od strelených gólov sa odrátajú
inkasované góly. Teda výsledok môže byť kladný, záporný alebo nulový..
Ak dve družstvá majú zhodný aj gólový rozdiel, družstvo z vyšším počtom
dosiahnutých gólov  získa vyššie poradie. Ak výsledok je stále nerozhodný a
v prípade, že výsledok má určiť postup do ďalšieho kola alebo postup alebo
zostup medzi ligami, bude sa hrať rozhodujúci zápas podľa článku 8.1.045.

8.3.010 Finálové kolo na majstrovstvách, národných a medzinárodných
turnajoch.

V prípade, že na prvom mieste sú dve družstvá s rovnakým počtom bodov,
tieto duržstvá budú hrať zápas play-off podľa článku 8.1.045. Ak tento
zápas skončí nerozhodne, o výsledku rozhodne penaltový rozstrel podľa
paragrafu 4.
V prípade, že viac ako dve družstvá majú zhodný stav na prvom mieste,
vzájomné zápasy týchto družstiev sa budú brať do úvahy. Dve najlepšie
družstvá z tohto poradia budú hrať zápas play-off podľa článku 8.1.045.
Ak tento zápas skončí nerozhodne, o výsledku rozhodne penaltový rozstrel
podľa paragrafu 4.

V prípade, ak viac ako dve družstvá majú rovnaký počet bodov podľa vyššie
uvedenej kalkulácie, dve družstvá s najlepším gólovým rozdielom sa
umiestnia ako prvé a druhé. V prípade, že gólový rozdiel bude zhodný,
družstvo s vyšším počtom strelených gólov bude úspešnejšie. Dve najlepšie
družstvá budú hrať zápas play-off podľa článku 8.1.045, ktorý určí víťaza.
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Ak tento zápas skončí nerozhodne, o výsledku rozhodne penaltový rozstrel
podľa paragrafu 4.

Ak viac ako dve družstvá majú stále zhodný stav, po vzatí do úvahy  gólový
rozdiel, výsledok v absolútnom finálovom kole určí víťazné družstvo.
Dve družstvá s najvyšším gólovým rozdielom, v prípade ak by bol zhodný
stav medzi viac ako dvoma družstvami, a s najvyšším celkovým počtom
strelených gólov budú hrať zápas play-off podľa článku 8.1.045, ktorý určí
víťaza. Ak tento zápas skončí nerozhodne, o výsledku rozhodne penaltový
rozstrel podľa paragrafu 4.

Iba a jedine v prípade, ak viac ako dve družstvá v tomto finálovom kole
majú zhodný stav podľa počtu bodov a dve najlepšie družstvá nie je možné
určiť podľa vyššie popísaného postupu, potom všetky tieto družstvá každý
s každým budú hrať zápasy play-off podľa článku 8.1.045, atď. Poradie
hrania týchto zápasov sa určí žrebovaním, rovnako ako aj  právo zahájenia
hry. Družstvo, ktoré získa najviac bodov v zápasoch play-off, sa stane
víťazom. Ak dve alebo viac družstiev majú rovnaký počet bodov po
zápasoch play-off, víťaza určí penaltový rozstrel podľa paragrafu 4. V každej
súťaži penaltového rozstrelu víťazi získajú 3 body a porazení nezískajú
žiadne body. Družstvo s najvyšším celkovým počtom bodov sa stane
víťazom. V prípade, že družstvá majú stále rovnaký počet bodov, víťazom sa
stane družstvo s najlepším gólovým rozdielom a ak toto nebude
rozhodujúce, družstvo s najvyšším počtom strelených gólov. V prípade
ďalšej zhody, penaltový rozstrel bude trvať do tej doby, kým nebude známy
víťaz.

Družstvám, ktoré sa zúčastnia zápasov play-off, bude udelené poradie
po ukončení zápasov play-off. Ostatné družstvá budú v poradí podľa počtu
získaných bodov, gólového rozdielu a celkového počtu strelených gólov.
Ak táto metóda nerozhodne, budú sa brať do úvahy zápasy medzi
príslušnými družstvami. Ak toto nerozhodne, budú sa hrať zápasy play-off,
ak by bolo potrebné určiť družstvo, ktoré postupuje do ďalšieho kola alebo
alebo sa jedná o postup alebo zostup medzi ligami.

8.3.011 Majstrovstvá sveta, kontinentu, svetový a kontinentálny pohár
Na týchto súťažiach, postup uvedený v článku 8.3.10 sa bude uplatňovať
pre všetky medajlové umiestnenia. Družstvá, ktoré sa umiestnia
na nemedajlových miestach, budú klasifikované podľa získaných bodov,
gólového rozdielu a vyššieho počtu strelených gólov. V prípade, že dve
družstvá majú stále nerozhodný stav, o poradí rozhodne ich vzájomný
zápas. Ak tento zápas skončil nerozhodne, bude sa hrať zápas play-off.



BICYKLEBAL

PRAVIDLÁ SZC

33/40SK1016_01

Par. 4 Penaltový rozstrel

8.3.012
V prípade, že dve alebo viac družstiev má rovnaký počet bodov po
rozhodujúcich zápasoch, bude sa zahrávať penaltový rozstrel. V prvom kole
trestných úderov, každý hráč družstva bude zahrávať dva 4-m trestné údery
na súperovu bránu.

8.3.013
Rozhodca určí žrebom, ktoré družstvo začne ako prvé. Každé družstvo
oznámi, ktorý hráč bude strieľať ako prvý a potom sa budú striedavo meniť.
Hráči musia strieľať ich údery  na bránu v rovnakom poradí ako ich súper.
Brankár v družstve sa môže meniť.

8.3.014
Víťazné družstvo získava tri body. Ak po prvom kole penaltového rozstrelu
nedošlo k rozhodnutiu, družstvá budú striedavo pokračovať v strieľaní
úderov až do rozhodnutia.

Par. 5 Námietky

8.3.015
Námietky voči konaniu a rozhodnutiu rozhodcu nie je možné predložiť.
Nie sú prípustné žiadne námietky voči nasadeniu rozhodcov.

8.3.016
Námietky proti zaradeniu do skupín a skupinám, program súťaže alebo
poradiu musia byť vznesené bezprostredne po ich obdržaní.

8.3.017
Námietky proti hracej ploche, lopte, bránam a pod. musia byť vznesené
pred zahájením hry.
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Zobrazenie gestikulácie rozhodcu

Obrázok 1 - Gól Obrázok 2 - Výhoda

Obrázok 3 - Odstup Zdržovanie hryObrázok 4 - Zdržovanie hry
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Obrázok 5 - Neplatný Gól Obrázok 6 - Prerušenie hry (time out)
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Kapitola IV KLASIFIKÁCIA SÚŤAŽÍ / UCI REBRÍČEK

Par. 1 Klasifikácia súťaží

8.4.001 Súťaže Kategórie „A“
 Minimálna účasť 4 krajín;
 Minimálna účasť 8 tímov;
 Jeden hlavný rozhodca, medzinárodný rozhodca UCI;
 Dvaja UCI alebo národní rozhodcovia z dvoch rôznych krajín;
 Výsledková listina podpísaná hlavným rozhodcom musí byť zaslaná

na UCI do 48 hodín na náklady organizátora (opečiatkovanú obálku
odovzdať hlavnému rozhodcovi alebo zaslať faxom alebo e-mailom).

Poznámka: Ak organizátor, ktorý pri registrácii svojho podujatia žiada, aby
bolo zaradené do kategórie „A“ a nie je schopný splniť všetky tieto
požiadavky, nebude môcť registrovať akékoľvek podujatie do kategórie
„A“ počas nasledujúcich dvoch rokov. Avšak, aby neboli potrestaní
súťažiaci, body za kategóriu „A“ budú pridelené.

8.4.002 Súťaže Kategórie „B“
 Minimálna účasť 2 krajín;
 Minimálna účasť 5 tímov;
 Jeden hlavný rozhodca, UCI medzinárodný alebo národný rozhodca;
 Jeden UCI alebo národný rozhodca;
 Výsledková listina podpísaná hlavným rozhodcom musí byť zaslaná
na UCI do 4 dní na náklady organizátora (opečiatkovanú obálku odovzdať
hlavnému rozhodcovi alebo zaslať faxom alebo e-mailom).
Poznámka: Ak organizátor nebude schodpný zabezpečiť účasť 2 krajín,
body do rebríčka UCI nebudú pridelené.

Par. 2 UCI rebríček

8.4.003
Bude zriadená klasifikácia pre bicyklebalové tímy, ktoré hrajú v najvyšších
národných ligách. UCI bude jediným vlastníkom týchto klasifikácií.

8.4.004
Klasifikácie budú zverejnené 30. júna, 30. septembra, 30. novembra a
31. decembra.

8.4.005
Národné federácie a organizátori sú povinní faxom okamžite zaslať všetky
výsledky na UCI. Každá národná federácia musí UCI okamžite oznámiť
akúkoľvek skutočnosť, z ktorého by vyplývala zmena pridelenia získaných
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bodov. Ak tak neurobí, Výkonný výbor UCI môže degradovať dané podujatie
alebo ho vyradiť z kalendára bez ohľadu na ďalšie použiteľné sankcie podľa
pravidiel.

8.4.006 Bodovacia tabuľka

Miesto Majstrovstvá
Sveta

Kontinentálne
Majstrovstvá
Súťaže A

Súťaže B Svetové
poháre
Národné
Majstrovstvá

1 60 50 40 30
2 55 45 35 25
3 50 40 30 20
4 45 35 25 18
5 40 30 20 16
6 35 25 18 14
7 32 20 16 12
8 29 18 14 10
9 26 16 12 8

10 23 14 10 6
11 20 12 8
12 18 10 6
13 16 8 4
14 14 6 2
15 12 4 1
16 10
17 9
18 8
19 7
20 6
21 5
22 4
23 3
24 2
25 1
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Kapitola V - MAJSTROVSTVÁ SVETA – ŠTRUKTÚRA

8.5.001 Ligy - Delenie

T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z T Z
Počet
tímov 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Liga 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1. kolo 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2. kolo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. kolo 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.
semifinále 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.
semifinále 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zápas o 3.
miesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Finále 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Celkom 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Postup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B Liga 1 6 7 4 5 5 6 6 5 6 5

1. kolo 15 21 6 10 10 15 15 10 15 10

B Liga 2 4 4 5

1. kolo 6 6 10

B Liga

Rebríček 4 4 5

C Liga 1 5 6 4 4 5

1. kolo 10 15 6 6 10

C Liga 2 4 4 5

1. kolo R R 10

Rebríček 4 4 5

Postup 1 1 1 1 1

Celková
suma 38 44 39 43 48 49 54 50 55 59

*  T – tímy
Z – zápasy
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8.5.002 Majstrovstvá sveta – program

(Nový program: platný od Majstrovstiev Sveta v Sálovej cyklistike 2015)

1. kolo 2. kolo 3. kolo 1. semifinále 2. semifinále Zápas o 3. miesto Finále

1. Víťazi 1.kola Porazení
1. semifinále

Víťazi
1. semifinále

2. 2. – 5. Porazení
2. zápasu

Víťazi
2. zápasu

3. 3. – 4. Proti Proti Proti Proti Proti

4. Porazení
3. zápasu

Víťazi
3. zápasu

5. Lucky Loser Porazení
2. semifinále

Víťazi
2. semifinále

6.
Lucky loser >
2. semifinále Víťazi > Finále Víťazi > Finále

Porazení > zápas
o 3. miesto

Porazení > zápas
o 3. miesto

Rozhodnutie
v prípade
remízy:

Penaltový
rozstrel

Penaltový
rozstrel

Penaltový
rozstrel

Penaltový
rozstrel

Nadstavenie,
potom
penaltový
rozstrel

Nadstavenie,
potom
penaltový
rozstrel
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Tretí Diel DOPLNOK ustanovení  SZC
k Pravidlám UCI
Časť 8 Sálová Cyklistika - BICYKLEBAL
(Platné iba pre preteky zaradené do kalendára SZC)

8.2.075n  Doplnenie
V prípade veľmi závažného priestupku, proti dotknutej osobe môže byť
zahájené disciplinárne konanie podľa kapitoly 12 „Disciplinárny poriadok
a postupy“ pravidiel SZC.


