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FLOORBALL
KAJ JE FLOORBALL?
Floorball je najhitreje rastoÄ•i &scaron;port danes nasploh. Igra za najmlaj&scaron;e, mlade in mlade po srcu. Enostaven,
zabaven, hiter in zelo intenziven.
Å½e od zaÄ•etka razvoja floorball-a, igra oz. pravila igre dajejo prednost igralcem z tehniÄ•nim znanjem. PoslediÄ•no je igra
zanimiva za igralce in gledalce. Najpomembnej&scaron;e je, da je popolnoma enako primerna za mo&scaron;ke kot za
Å¾enske. Floorball se igra na dveh dimenzijah igri&scaron;Ä•.
VELIKI FLOORBALL
Igri&scaron;Ä•e za veliki floorball meri 40m x 20m. Standardno &scaron;tevilo igralcev za eno ekipo v polju je pet in vratar.
Floorball se igra v obliki dvoboja med mo&scaron;tvoma, namen igre pa je v okviru pravil igre doseÄ•i veÄ• zadetkov kot
nasprotno mo&scaron;tvo. Veliki floorball igra 5 igralcev in vratar v polju. Dimenzija vrat je 160cm x 115 cm. Igralni Ä•as je
3 x 20 minut.
MALI FLOORBALL
Igri&scaron;Ä•e za mali floorball meri 28m x 16m in je namenjeno predvsem ekipam z manj&scaron;im &scaron;tevilom
igralcev in manj&scaron;im telovadnim prostorom. V polju so 3 igralci in vratar. Igralni Ä•as je praviloma 2 x 20 minut.
Vrata so velika tako kot pri velikem floorballu.

Oba igri&scaron;Ä•a sta ograjena s 50 cm visoko ogrado, ki je na vseh vogalih zaobljena. Igralci na igri&scaron;Ä•u za igro
uporabljajo palice iz umetnih mas, razen vratarja, ki varuje vrata. NaÄ•eloma na kolenih brez palice. Ekipo navadno
sestavlja od 15 do 20 igralcev.
MINI FLOORBALL
Za rekreativne lige, turnirje se lahko igra tudi t.i. mini floorballI, ki ga igrajo 4 igralci, brez vratarja. Velikost igri&scaron;Ä•a
je poljubna, temveÄ• ne veÄ•ja od igri&scaron;Ä•a malega floorballa. Velikost vratarjevega prosotra je 2m x 1m, ograda ni
potrebna. Eden od igralcev ekipe je lahko doloÄ•en za t.i. vratarja in lahko stoji tudi v vratarjevem prosotru, kjer drugi ne
smejo. Vrata so velika 90 cm x 60 cm.
Igro v velikem in malem floorballu vodita dva enakovredna sodnika (mini floorball lahko eden). Pravila igre so izbrana iz
pravil drugih &scaron;portov na naÄ•in, da naredijo en sam popoln &scaron;port. VkljuÄ•no z neuradnimi ligami,
&scaron;olami in rekreacijskimi ligami floorball igra precej veÄ• kot milijon igralcev. V Sloveniji je 9 klubov in veÄ• kot 450
registriranih igralcev. POIZKUSITE IGRATI FLOORBALL TUDI VI!

KRATKA PREDSTAVITEV OPREME IN IGRI&Scaron;ÄŒ
PALICA
Pri palici je najpomembnej&scaron;a dolÅ¾ina palice oz. roÄ•aja (max. 110 cm), kajti le-to v veliki meri vpliva na
bolj&scaron;o kontrolo Å¾ogice pri igri. Pri tem je zelo pomembna tudi sam loparÄ•ek palice, ki je med igro poloÅ¾ena na tla.
LoparÄ•ek pri palici lahko po potrebi zamenjamo, dovoljeno pa je tudi zmerno ukrivljanje (max. 3 cm). Druge prilagoditve
palice niso dovoljene. Za zaÄ•etnike sta primernej&scaron;a bolj elastiÄ•na palica ter loparÄ•ek, ki omogoÄ•ata bolj&scaron;o
kontrolo same Å¾ogice.
Å½OGICA
Dovoljena teÅ¾a Å¾ogice je 23 g., njen premer je 72 mm, ima 26 lukenj, je votla, pri tem pa lahko dosega hitrost tudi do 180
km/h. Za igro se preteÅ¾no uporablja Å¾ogica bele barve. Pri svetli podlagi tal pa pravila dopu&scaron;Ä•ajo uporabo tudi
Å¾ogice drugih barv.
OPREMA VRATARJA
Vratar je pri floorballu najbolj za&scaron;Ä•iten igralec na igri&scaron;Ä•u. Njegovo opremo sestavlja za&scaron;Ä•itna obleka
(hlaÄ•e in dres), Ä•elada ter &scaron;Ä•itniki za prsni ko&scaron; in koleni. Vratar nima palice, Å¾ogico odbija oz. lovi z rokama,
nogama, trupom in glavo.

NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL IGRE
Pravila so relativno enostavna. V glavnem so prepovedana vsa dejanja, katerih namen je nepravilno ovirati nasprotnika
(dvigovanje in drÅ¾anje palice, odrivanje, izbijanje Å¾ogice med nogama, spotikanje, prepovedano je igranje z glavo, roko in
skakanje). Za posamezne kr&scaron;itve si lahko igralec prisluÅ¾i 2, 5 ali celo 10 minut izkljuÄ•itve. Menjava igralcev se
lahko izvaja vsak trenutek, omejena pa je na doloÄ•eno obmoÄ•je, to pomeni, da igralec ne sme zapustiti igralnega prostora
kjerkoli.
Floorball igro nadzorujeta dva sodnika.
http://www.zelenci.jesenice.net/floorball
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Najpogostej&scaron;e kr&scaron;itve pravil igre
Udarec po palici:
Pri floorballu udarec po palici nasprotnika pomeni prekr&scaron;ek, ki je kaznovan s prostim strelom nasprotnega
mo&scaron;tva. Pri veÄ•kratnih zaporednih kr&scaron;itvah te vrste pa je igralec izkljuÄ•en za dve minuti.
Visoka palica:
Igralec lahko v bliÅ¾ini igralca nasprotnega mo&scaron;tva dvigne palico le do vi&scaron;ine pasu.
Napravilno oviranje:
Pri poskusu porivanja nasprotnega igralca z igri&scaron;Ä•a ali pri pridobivanju prednosti z uporabo rok sledi kazen.

http://www.zelenci.jesenice.net/floorball
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