Če§komoravský svaz hokgJbalu
zátopkova 1oo/2, poštovni schánka 40
16017 Píaha 6
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DÉLKATRESTU

POZNAMKY ROZHODC|CH
Poznámky rozhodčich se \,yp]ňu]ijenom na svrchním llstu - orig nál!.
Jeslliže nejso! ze žádnéstrany piipominky k Ulkáni, rozhodčiUvede
"BEZ POZNÁI4EK" a zbylý prosioí přeški(ne oba rozhodčia Vedouci mUžstev
se podepíšidopředtišlěné labUlky svým podpisem slvízuji že byllseznámen
s poznámkam] rozhodčich a Že beroU na VédomiVŠechny Úda]e uvedené
V lápise o Ulkán {pieoevšlrr u,ožene l,eslyl
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menšitresl (délka 1 nebo 2 min)

menšilíesl pro hráčskou lavici (délka 1 nebo 2 min)
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Vělšítresl (délka 3 nebo 5 min) 3,,5,
osobní lrest (délka 6 nebo 10 min) _ 6,. 10,
osobnilresl do konce ulkáni -oK
vělšitrest + osobni lresl do konce ulkání) TH
treslné střílení ,Ts
přiznaný gól
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PosT
brankář
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obránce
o
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označeni kapilána rnUžslva Za jménem -(c)
označenízáslupce kapilána za iménem -CD

TYP VSTŘELENÉ

BRANKY

DRž
držení protihráče
nafilmovaný pád _ FlL
hákoVání
HÁK
nedovolené hraní míčkurukou _ HMR
zdviženimičkU íukou z híaciplochy HMR
hokejka neodpoVída]íci praVidlům , HoK
hození hole - Hoz
Vyhozenihole
čiiakéhokoliv předrnětu z (na) hřiště Hoz
rány pěstinebo hrUbost _ HRU
hra lělem v ženskémhokejbalU
HTž
1aulkolenem - KoL
kopnLrtí, pokus o kopnuti protihráče _ KoP

klosček

Do kolonky TYP se zapíše následujíci zkralka

branka padla přl hře, kdy maiiobě mUžslva sleiný počet hráčů na hřišli
branka padla V přes Iovce
(využIla přesiloVá hra, Il. l bíanka z trestného sliileni)
branka pad]a v oslabení
branka padla do prázdné branky (mUžstvo odvolalo brankáře)

bodnutikoncem ho]e BKH
nedovo ené bránění BRN
bodnutíšpičkou hole _ BšH
drženího e _ DRH
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íaul loktem

KRo

, LoK

nadáVání óinovníkům nebo jejich
napadáni (slovni nebo íyzické) NAo

napadeni - NAP
naraženizezadu , NAR

nebezpečná uistroi NBv
hra NHR
nedovolená hra lělem , NHT
nesporlovni chováni - NsP
nadměrně hrubá

UPOZORNĚNÍ
Jako pívni se do §esIa\,ry t]vede brankář, kleíy nasloupí do bíanky
na začátku (llkání Záloveň se jeho čislo žapišedo Iabu ky
"NástUp brankáře", JesIliže dolde ke střidáni blankářů ZaZnarnená
se do lab!lky Náslup brankáře" lřelina, čas, čísiobrankáře a slav
K odslUpUjícinrU bíankáři se uvede počel střel klerým čelil

Jeslliže híáčdosiane

(6

V

]ednom Ulkánídvak.ál Vělši nebo osobni

lak automalicky Vyioučen do konce Utkáni,
zaznaí]enávaji se jenom lyto dva kesty Věišínebo osobní
a Vyloučeni do konce Utkáníse nezažnamená!
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Zápls o Ulkarise podPp|suje V Io|onka(h, Vyznačenvch odllšnou
barvou podk]adu, Trenéři a VedoucimužsleV (podpis pod sestavou
mužslva) zápls podepisuli po vyp něni §csIaV rr]úžslevpřed žahájeníí]
ulkáni a slvrzujitak lellch spráVnost, Rozhodčí,Vedouci mUžslev
(podpls pod !.ýsledkem utkání) a deleqát (ie li přitomen) zápis
podepisují po §konč€]íli 1rlkáni a stvízu]ílakspláVnosl Všech údajů
Hlavni pořada1o| podí]p sLlIe zápis o ulkáni před začátkem Ulkáni
Uvede čislo svého oP n()bo RČ s!1im podpisem slvrzuie že přebilá
zodpovědnosl za Věcl rozhodčich, kteíéisou Uloženy v šalně a za
aUIomobil(V), klelé paíkU|í na pořadatelem ožnačenémmistě, Jeho
7odpovědnosl končiv momentu od]ezdu rozhodčích z areálU hřiště,
Do 2ápisu o Ulkani kíomě rozlrodčich a zapisovalele, neninikdo opráVnén
cokollV psál mimo Vyplněni seslav mUžstev a iména hlavníl)o pořadalok,]

neoovolpná úprava q;slíoje Núv
nedovolený žásah hráče proli dlvákovi NzD
obtěžováni činovníkůutkání - oBč
nedovolené opušlění hráčskélavice - oHL
nedovolené opušlěnitresiné lavice - oTL
odmítnutí zaháJil hru , ozH

padnllína n]íčekPAM
pád pod

nohv PAN

podražení - PoD

úmyslnéposunutíbrankyPos
sekáni , sEK

slřidáníhráčů (Více hráčů na hřišli) - sTR
Udeí hlavol] - ÚDH

přeslupekpřiVhazováni VHA

Vraženína hrazeni - VRA
Vysoká hů|(nedovolená hra) VYs

zdlžováni hly -

úmyslné!,yhoženimíčkuz hř]ště -

nedovolenépřerušeníhrybrankářem
slřídánis úmyslem zdržoval hru nedovolené zaš]apování mičkL] zásah do oblasti hlaly nebo krku

zbylečná hrubosl

hra se zlomenou ho|í
úmyslnéZíaněni, pokus o zraněni -
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zDR
zDR
zHK
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