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POZNÁMKY ROZHODČÍCH

PRovlNĚNí

DELKA TRESTU

Poznárnky rozhodčich se Vyp]ňU]íienom na svíchním lislu, originálu,
Jestliže neisou ze žádnéstrany připornínky k Ulkáni rozhodčiUvede
'BEZ POZNÁMEK" a Zbylý prostor přeškrlne, oba rozhodči a Vedouci m!žslev
se podepišido předtišlěné tabulky, s\^im podpisem slvízuii že byli sezenámeni
s poznámkaml rozhodčich a že beíou na vědomiVšechny údaje Uvedené
V zápise o Ulkáni (předevšim Uloženélresty),

menšílresl(déika

nebo 2 min)
1,,2,
menši tíesi za nespoílovni chováni (délka nebo 2 min)
lVIP
menšitre§t pro híáčskou lavic (délka nebo 2 min) N,lL
Většitresl (délka 3 nebo 5 min) _ 3,, 5,
osobniirest (déika 6 nebo 10 min) _ 6,, ]0,
osobní trest do konce ulkání
1rest Ve hře (= většítrest + osobnílresl do konce Ulkáni) _TH
řeslné střileni
přiznaný gól ,PG
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brankář

obránce _o
úločnik -ú

označeníkapitána mužstva za jménem
označenízáslupce kapilána za jménem
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TYP VSTŘELENÉ

Jako prvníse do seslavy Uvede brankář, kteď nasloupido branky
na začátku Utkáni, Zároveň se jeho čislo zapiše do tabUlky

"NáslUp brankář€",

Jestliže dojde ke střídání brankářů, zaznamená
se do tabUlky "NástUp blankáře" třelina, čas, číslobrankáře a slav,
K odstupuiícimU brankáři se uvede počel střel, kterým čelil,
Jestliže hráč dostane V jednom utkáni dvakrát Většínebo osobní
tresl (6', 10'), a je tak automaticky \yloučen do konce Utkání,
zaznamenáVaji se jenom lylo dva tresty Vělší nebo osobní
a WloUčenido konce utkáníse nezaznamená|
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BRANKY

branka padla při hře, kdy majiobě mužstva stejný počet hráčů na hřišli
branka padla V přesilovce
(Využitá přesilová hra, li. i branka z lreslného stří|ení)
branka padla V oslabení
branka padla do prázdné branky (mUžsivo odvola]o brankáře)
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Do kolonky TYP se zapiše následuiící zkratka

UPOZORNĚNÍ

Bo4odd Dep,s l
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P@p,s

Zápis o Ulkánise podep suie V kolonkách, Vyznačených odlišnoU
barvou podkladU. Trenéři a VedoucímUžslev (podpis pod sestavou
mužstva) zápis podepis!ji po Vyplněniseslav mužslev před zahájenim
Ulkánia stvrzujítak jejich spráVnosl, Rozhodči, vedouci mužstev
(podpis pod Bisledkem Utkáni) a delegát (j+li přítomen) zápis
podepisuji po skončeni Utkánia stvrzu]ílak spráVnost Všech údajú.
Hlavni pořadatel podepisuje zápis o ulkání před začátkem Utkání.
Uvede čislo svého oP nebo RČ, svým podpisem slvrzuje, že přebírá
zodpovědnost za Věci rozhodčich, které jsou Uloženy v šatně a za
auiomobil(y), kieré parkujina pořadalelem označeném místě, Jeho
zodpovědnost končiV momentu odjezd! lozhodčich z areá|U hřiště,

Do zápisu o Ulkáni kromě rozhodčích a zapisovalele neni nikdo opráVněn
cokoli psát mirno Vyplněni sestav mUžsiev a jména hlavniho pořadaleleI
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bodnulikoncem

hole

nedovolené bránění
bodlLl šplčkoL,ho

BKH

, BRN

e BŠH
drženiho]e - DRH
drženl píolihíáčeDRŽ
naíilmovaný pád - FlL
hákováni - HÁK

- HMR
- HMR
nedovolené hozenímičku b.ankářem - HMR
nedovolené hranímičku íUkou
nedovolené dlženímíčkUbrankářem

úmyslné upušlěni míčkUbrankářem za
chrániče nebo za brankovou siť - HMR
zdviženi mičku lUkou z hrací plochy - HMR
hokejka neodpovídajícípravidlům HoK

hozeníhole - Hoz

lány pěslínebo hrubosl

- HRIJ

hía lělerr vženskémhokejba|e HŽ
faúl kolenem - KoL
kopnutí, pokus o kopnUtí protihráče - KoP

krosček KRo

íaulloktern - LoK

nadáváni činovníkůmnebo jejich
napadání (slovní nebo íyzické) - NAD

napadeni - NAP
naraženizezadu - NAB

nebezpečná !^ýslroi ,
nadmělně híUbá hra
nedovolená hra tělem reoovolená uprava \^islíoje ,
nedovolený Zásah hráče ploti divákovi ,
oblěžování činovníkúutkání nedovolené opuštěníhráčskélavice ,
nedovolené opUštěníirestnélavice ,
odmílnulí zahájit hru -

NBv
NHR

NHT
NÚV

NzD

oBč

oHL
oTL

ozH

padnulina miček - PAM
pád pod nohy PAN

podražení - PoD
posunutíbranky - Pos

sekán' - sEK

střidáníhráčů (Vice hráčů na hřišl ) - sTR
Jder nlavou ÚDH
přestupek při Vhazováni - VHA
Vraženina hrazení VRA
Vysoká húl(nedovolená hra) - VYs

zdržováníhry zDR

úmyslnélyhozenímíčkuz hřiště , zDR
úmyslné posunulíblanky - zDR
§třídánís úmyslern zdržovat hru zDR
nedovolené zašlapování miču zDR
zásah do oblasti hlaly nebo krku , zHK
hra Zlomenou holí úmyslnézraněni pokus o zranění - zRA

zlo

