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POZNÁMKY ROZHODČiCH
Poznámky rozhodčich se \,^/p|ňuji jenom na svrchniín istu - originálLr.
Jesiliže nejsou ze žádnéstrany připomínky k Utkání íozhodčiuvede
"BEZ PoZNÁMEK'a zbylý prosloí přeškílne, oba rozhodčia VedoucimUžslev
se podepíšidopředlištěné labUlky, Sv,irn podpisern slvrzuji. že byl seznámen
s poznámkami íozhodčícha že berou na VědomiVšechny údaje L]Vedené
V 7áp se o ul\á n, , pieoeýšim Úložel.e líeslý]
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oFlclÁLN í ZKRATKY PRo VYPLŇovÁttí zÁplsu o UTKÁNí
PRovlNĚNí
DÉLKATRESTU
rnenši lrest ldélka 1 nebo 2 min) , 1,,2,
menšilresl pío hráčskolr lavici(délka 1 nebo 2 min) l\,4L

lresl ve hře

(=

Většílrest (délka 3 nebo 5 min)
osobní trest (dólka 6 nebo 10 min) osobnitlesl do konce ulkáni
Vělšitrest + osobnitíesi do konce utkání) ,
treslné slříleni
přiZnaný gó]
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obránce
útočnik_ú
označeníkapitána mužstva za iménem
označeni záslupce kapilána za jménem

TYP VSTŘELENÉ
Do kolonky

o
-G)

BBANKY

bíanka padla při hře, kdy n,]ajiobě mužstva steiný poóe1 hráčů na hřišti _EQ
branka padla V přesilovce

UPOZORNĚNÍ
Jako prvni se do sestavy Uvede brankář, kleíý nastoupi do branky
na začálku ulkání, Zároveň §e ]eho čislo zapiše do tabulky

"NáslUp blankáře". Jestliže doide ke střidáni brankářů, zaznamená
se do tabulky "NástUp brankáře' třetina, čas, čislo brankáře a stav.
K odstupuiicimU brankáři se uvede počel střel, kterým čeiil.

Jeslliže hráč §ostane

iednom Utkáni dvakrát větši nebo o§obní
tresl (6', 10'), a je tak automaticky Vyloučen do konce ulkáni,
zaznaínenáVa]i se jenom tyto dva kesty Větši nebo osobní
a Vyloučeni do konce Utkánise nezaznamená|
V

Zápis o utkáníse podepisuje V kolonkách, lyznačených odlišnou
barvou podkladu, Trenéři a vedoucí mUžstev (podpis pod sestavou
mUžstva) záp]s podepisuji po Vyplnění sestav mužstev před zaháienírn
Utkáni a stvlzujitak jejich spráVnost. Bozhodčí,vedoucí muž§lev
(podpis pod Výsledkem Utkáni) a delegát (je li přílomen)Zápis
podepisuji po skončení ulkánia slvrzuiilak splávnosl Všech údaiů,
Hlavni pořadate] podepi§Uje zápis o Ulkánipřed začátkem Utkání,
uvede čislo §vého op nebo Rč, sv,7m podpisem stvrzuje, že přebírá
Zodpovédnost za Věci rozhodčích, které jsou uloženy V šatně a Za
automobil(y), které paíkuji na pořadalelem označeném míslě, Jeho
zodpovědno§t končívmomentu odjezdu rozhodčích z areálu hřiště,
Do zápisU o Utkání, kromě rožhodčich a zapisovatele, neni nikdo opráVněn
cokoliV psát mimo Vyplnění sestav mUžstev a jména hlavního pořadatele!
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\,yhozenihole
čijakéhokoliV předmětu z (na) hřiště
rány pěslínebo hrubosi
hra 1ělem V ženskémhokejbalu
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íaUl ko]enern kopnulí, pokus o kopnutí píotihráče,

krosček

ryP se zapíšenásledUjící zkralka:

(VyUžilá přes]loVá hía, lj i branka z lrestného slřileni)
branka padla v oslabení
branka padla do prázdné branky (mUžstvo odvolalo blankáře)

bodnutikoncem hole BKH
nedovolené bránění - BRN
bodnutíšpičkou hole - BŠH
dlženihole - DRH
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KoP
KRo

LoK
faul]oktern
nadávání činovníkůmnebo ]ejich
napadání (sloVní nebo fyzické) _ NAD

napadení NAP
nalaženízezadu _ NAR
nebezpečná r^ýslroj
NBV
nadměrně hrubá hra _ NHR
nedovolená hra 1ělem _ NHT

nesporlovní choVáni
nedovolená úprava \^islroie
nedovolený zásah hráče proli divákovi
obtěžováni činovnikúulkáni
nedovolené opušléni hráčskélavice
nedovolené opušlěnítreslné lavice
odmítnutí zahájil hlU
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padnUlina miček PAM
pád pod nohy _ PAN
podraženi PoD
úmyslné posunuli branky , Pos
sekáni _ sEK
střídáníhráčů(vice hráčů na hřišii) sTR

úder hlavou _ úoH
přestupek při Vhazováni - VHA

vraženína híazeni

\,ysoká hůl (nedovolená hra) _

zdržování hry
úmyslnélyhození míčkuz hřiště
nedovolené přerušení hry brankářern
střidánís úmyslem zdržovat hru
nedoVolené zašiapoVáni mičku
zásah do oblasti hlavy nebo krku
zb},1ečná h.Ubosl
hra se zlomenou holí
úmyslnézlaněni, pokus o zraněni
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