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I. Dodatek k čl. 304 SŘ: Základní vybavení sportoviště 
 
Minimální rozměry hřiště pro níže uvedené soutěže a věkové kategorie jsou pro 

sezónu 2021/2022 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. 
 
IV. Dodatek k čl. 319 SŘ: Hrací doba 

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

 

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 



 

 

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 

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 

 
Oddechový čas mezi čtvrtinami se stanovuje v délce 1 minuta (v případě rozdělení 
zápasu na 4 části) a v poločase v délce 10 minut. 

 
Délka času na ošetření hráče je 1 minuta, poté musí hráč povinně vystřídat. 

 

V. Dodatek k HLAVA IV - Hodnocení výsledků v soutěži  
 

Hlavní pořadatel utkání je povinen do 22:00 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 první pracovní den po odehrání zápasu 

zaslat zápisy z utkání ve formátu pdf.  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 ve výši 
300 Kč za každé kolo. 
 

VII. Rozdělení hráčů do věkových kategorií 
 

přípravka - hráči narození 1.7.2012 a mladší 
U11 - hráči narození 1.7.2010 - 30.6.2012 
U13 - hráči narození 1.7.2008 - 30.6.2010 

U16 -  hráči narození 1.7.2005 - 30.6.2008 
U19 - hráči narození 1.7.2002 - 30.6.2005 

 
VIII. Dva hlavní rozhodčí 
 

V České korfbalové extralize, 1.České korfbalové lize a České dorostenecké korfbalové 
extralize zápasy rozhodují dva hlavní rozhodčí (asistent rozhodčího se nevyužívá). 

 
IX. Maximální počet náhradníků při soutěžním utkání 
 

Maximální počet náhradníků při soutěžním utkání ČKE je 6 hráčů. V ostatních soutěžích 
není počet náhradníků omezen. 
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X. Zákaz střílet, pokud je hráč bez osobního obránce 

Během hry je zakázáno střílet, pokud je hráč bez osobního obránce. Toto přichází v 

úvahu, pokud se hraje obrana v obranné zóně se třemi obránci proti čtyřem útočníkům. 
V takovém případě musí trenér útočící strany informovat rozhodčího i trenéra soupeře 
o tom, který z útočníků nebude střílet. Trenér je oprávněn změnit své rozhodnutí 

(nestřílející hráč) během zápasu, ale pouze po oznámení změny rozhodčímu i trenérovi 
soupeře v okamžiku, kdy je míč v klidu, tzn. rozhodčí přerušil hru z jakéhokoliv důvodu. 

Taková změna je však povolena pouze dvakrát mezi výměnou zón.  
Přestupek se trestá re-startem.  

Početní převaha útoku nad obranou může být zapříčiněna tím, že soupeř nepostaví 
kompletní družstvo nebo tím, že jeden nebo více hráčů opustilo hřiště kvůli zranění atd., 
nebo byli vyloučeni rozhodčím a nebyli nahrazeni. 

 

XI. Nastupování hráčů do zápasu 

Pokud má klub přihlášeno více týmů v jedné kategorii, pro základní část soutěže vytváří 

pouze jednu soupisku a hráči na soupisce mohou v základní části hrát za jakýkoliv tým 
tohoto klubu. Při nastupování hráčů do zápasu však platí, že v jednom kole může hráč 

nastoupit pouze za jeden tým. Porušení se trestá jako neoprávněný start hráče. 
Před nadstavbou jsou hráči rozděleni do samostatných soupisek a prolínání mezi týmy 

již není možné. 
 
Závěrečná ustanovení 

 
Tento Dodatek k soutěžnímu řádu Českého korfbalového svazu platí od 20.10.2021 

 


