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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky íozhodčíchse Vyplňuii ienom na svrchnim lislu - oriqiná|U
Jestljže nejsou že žádnéskany přlpominky k utkání rožhodčiLrvede
'BEZ POZNÁMEK" a zbylý proslor přeškílne, oba íozhodčíaVedoUcímužsiev
se podepíšido předlištěné tabulky. s\^i,m podp sem slvrzuji. že by]i seznámeni
s poznámkami íozhodčich a že berou na VědomiVšechny údaje Uvedené
V lapisP o Jlkanl lpiPdevsln Ulo1e'lF lrPsl\)
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DELKA

TRESTU

menšitresl (délka ] nebo 2 min) .1,,2,
enšilres1 pro hráóskou lavici(délka 1 nebo 2 min) - |\4L

vělšilresi (délka 3 nebo 5 min) - 3,,5,

Ve hř8 (=

osobnítrest (délka 6 nebo 10 min) _ 6,, 10,
osobni kesl do konce ulkáni ,oK
Vělšitrest * osobnilíesl do konce ulkání) ,TH
ireslné střílení Ts
přiznaný 9ól

_PG

PosT

ql

brankář

B

obíánce _o
úločnik _ú

@
@

označe.li kdplldna ,nUlslva za lménem
o/načeni 2áslUpce kapltána za jménem

@)

@

TYP vsTŘELEnÉ gnnruxv
Do kolonky TYP se zapiše následujíci Zkralka:

branka pad|a př hře, kdy ma]i obě rnužstva stejný počet hláčůna hřišti - Eo
branka padla V přesilovce
(rryUžitá přes lová hía lj, i branka z lreslného střílení) PP
branka padla V oslabeni - sH
bíanka padla do píázdné bíanky (mužslvo odvolalo brankáře) EN

D

UPOZORNĚNÍ
Jako prvnise do sestavy UVede brankář, kteryi nastoupido branky
na začátku uikání. Záloveň se jeho čis]o zapíšedo labulky
'Nástup brankáře". Jeslliže dojde ke střidání brankářů, zaznamená
se do labulky 'Nástup blankáře" lřelina, čas, čislo brankáře a stav,
K odslUpuiicirnU brankáři se Uvede počet slřel, kteďm čelil,

Jeslliže hráč dostane V ]ednom Ulkánídvakrát Větši nebo osobní
kesl (6', ] 0'), a ie lak aulomalicky \yloučen do konce Utkáni,
zaznamenáVajise ienom 1}4o dva tresly Větši nebo osobni
a VyloUčenido konce utkáni se nezaznarnená|

Zápis o uikánise podepisuje V kolonkách, \,yznačených odlišnou
barvou podkladU, Trenéři a Vedoucí mužslev (podpis pod seslavoU
mužslva) zápis podepisu]i po Vyplněníseslav mužslev před zahá]enirn
Utkáni a slvrzujítak le] ch spráVnosl Rozhodčí,Vedoucí rrUžstev
(podpis pod Bisledkem Utkáni) a delegát (je,li přilomen) zápis
podepisuji po skončeni utkáni a slvrzujiiak správnosl všech údajů.
Hlavni pořadatel podepisuje zápis o ulkánipřed začátkem Uikáni.
UVede čislo sVého oP nebo RČ svým podpisem sivrzuje, že přebiíá
zodpovědnosl za Věcl íozhodčich, které jsou uloženy V šalně a za
aUlomobil(y), které parkL]Jina pořadalelem označenérnmístě Jeho
zodpovědno§l končiV ínomenlU odjezdU rozhodčich Z areálU hřišlě
Do zápisU o Ulkáni k.omě roll]odčich a Zapisovalele, neni nikdo opráVněn
cokol V psát mimo vytrněni seslav muž§lev a jména hlavniho pořadalele!

urrÁní
PRoVlNĚNí
bodnutikoncen,] hole

, BKH

nedovolené bránění BRN

bodnutíšpičkouholeBŠH
díženihole - DBH

o,)en p,ollhíáčÉDBŽ
nalllmovaný páo - FlL
hákováni - HÁK
nedovolené híanímíčkUrUkou , HMR
zdviženimíčkuíUkoU z hraci piochy - HMR
hokejkaneodpovída]ícipravidlůrn HoK

hozeníhole Hoz

Vyhozenihole
čijakehokoliV předmětu z (na) hřišlě - Hoz
rány pěslinebo hrUbosl - HRu
hía tě]em V ženskémhoke]balU
HTž
faul kolenem
kopnulí, pokus o kopnuli protihláče

KoL
KoP

krosček
íaul loklern

LoK

KRo

nadáváni činovnikům nebo ]ejich
napadání (slovn i nebo tyzióké)

NAD

napadeni _ NAP
naíažeaizezadú - NAR
nebezpečná \nýstíoj NBv

nadměrně hrubá hra
nedovolená hra lělem
nesporloVni chování
nedovolená úprava \dstloje
nedovolený zásah hráče proli divákovi

_

NHR

_ NHT
_

_

oblěžování činovnikůulkání _

NsP

Núv
NzD

oBč

nedovolené opuštěni hráčskélaVice
oHL
nedovolené opuštění l.estné lavice _ oTL
odmilnUtí zahájit híU ozá
padnUtí na míček PAM
pád pod nohy . PAN

podraženi _ PoD

úmysiné posunUli branky

Pos

sekáni . sEK

(vice hráčů na hřišl]) _ sTR
slřídáníhíáčů
úder hlavou
úDH

přeslUpek při Vhazování VHA
vraženína hrazeni _ VRA
Vysoká hůl (nedovolená hra) - VYs
zdížováníhry zDR
úmyslnéVyhozeni míčkUz hřiště _ zDR
nedovolené přerUšeni hly brankářem _ zDR
střidánis úmyslem zdržoval hru zDR
nedoVolené zašLapoVáni rníčku , zDB
zásah do oblasti hlavy nebo krkU - zHK
zbyteóná hrUbost _ zHR
hrá se 7lomenólr holi - zLo
ůrnyslnéZranění, pokus o zranění zRA

