
 

 

Dodatek k Soutěžnímu řádu Českého korfbalového svazu  

pro soutěžní ročník 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dodatek k Soutěžnímu řádu Českého korfbalového svazu je vydán v souladu s ustanovením  

Hlavy I., Článku 100, Odstavce 4 Soutěžního řádu: 

 

I. Dodatek k čl. 304 SŘ: Základní vybavení sportoviště 
 

Minimální rozměry hřiště pro níže uvedené soutěže a věkové kategorie jsou pro sezónu 2019/2020 

stanoveny takto: 

II. Dodatek k čl. 305 SŘ: Vedlejší časomíra 
 

V utkání seniorských a dorosteneckých soutěží a utkání soutěží starších žáků je povinné využívat hlavní 

i vedlejší časomíru. 

 

III. Dodatek k čl. 310 SŘ:  Povinnosti družstva 
 

Každý klub musí mít stanovenou kontaktní osobu a mít zveřejněnou její emailovou adresu a telefonní 

číslo. Zároveň je povinen zveřejnit kontakt na trenéra a vedoucího družstva u každého svého 

družstva.  

 

IV. Dodatek k čl. 319 SŘ: Hrací doba 
 

Hrací časy a počet oddechových časů je pro následující soutěže stanoven následovně: 

 

Soutěž hrací čas oddechový čas 

Česká korfbalová extraliga 2x25minut čistý čas 2x 

1.Česká korfbalová liga 4x10minut čistý čas 1x 

Česká korfbalová dorostenecká 

extraliga 

4x10minut čistý čas 1x 

Soutěž délka (metrů) šířka (metrů) výška stropu (metrů) 

1. Česká korfbalová liga          36,0 18,0 6,5 

Česká dorostenecká korfbalová extraliga 36,0 18,0 6,5 

Korfbalová liga starších žáků 34,0 17,0 6,0 

Korfbalová liga mladších žáků 28,0 14,0 6,0 

Korfbalová liga minižáků 28,0 14,0 6,0 

Korfbalová liga - přípravka 24,0 12,0 5,0 

 



 

 

Korfbalová liga starších žáků 4x10minut čistý čas 1x 

Korfbalová liga mladších žáků 2x15minut čistý čas 2x 

Korfbalová liga minižáků 2x15minut hrubý čas 2x 

Korfbalová liga - přípravka 2x15minut hrubý čas 2x 

 

 

V. Dodatek k HLAVA IV - Hodnocení výsledků v soutěži  
 

Hlavní pořadatel utkání je povinen do 19:00 příslušného hracího dne vyplnit výsledky a statistická 

data z utkání prostřednictvím informačního systému ČKS na adrese www.korfbal.cz. 

 

Hlavní pořadatel utkání je povinen nejpozději do 19:00 hod  příslušného hracího dne zaslat zápisy z 

utkání ve formátu pdf, nebo jpg  prostřednictvím elektronické pošty na adresu vysledky@korfbal.cz. 

 

Základní podmínkou je čitelnost a úplnost zaslaných dokumentů.  

 

Nedodržování povinností pod tímto bodem bude trestáno pořádkovou pokutou. 

 

VI. Střídání hráčů 
 

Ve všech soutěžích platí, že vystřídaný hráč se smí vrátit do hry, a je povoleno provést osm střídání 

bez souhlasu rozhodčího. 

 

VII. Experiment v pravidlech korfbalu 
 

V České korfbalové extralize se zavádí na základě výzvy Mezinárodní korfbalové federace – IKF,  

experiment v pravidlech korfbalu spočívající v personifikaci exekutora penalty, tedy: 

1) Penaltu střílí ten útočící hráč, kterému byla zmařena volná šance na skórování. 

2) Při opakovaném přestupku obránce penaltu střílí ten útočící hráč, který byl faulovaný   

 jako poslední. 

3) Pokud je faulovaný útočíčí hráč zraněný a musí být vystřídaný, penaltu střílí kterýkoliv 

 útočící hráč. 

 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento Dodatek k soutěžnímu řádu Českého korfbalového svazu platí od 09.09.2019 

 

 

http://www.korfbal.cz/
mailto:vysledky@korfbal.cz

