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POZNÁMKY ROZHODČiCH
Poznámky rozhodčich se \yplňují]enom na svíchnirn LislU oíigrnálu.
Jeslliže neisou ze žádnéslíany př pominky k Utkáni rozhodčíUvede
BEZ POZNÁMEK" a zby|ý prosloí přeškrlne oba rozhodčia Vedoucimužslev
se podepíšido předl šiěné iabUlky s\^i,rn podpisem slvrzuji. že byl seznámen
s poznámkami rozhodčich a že beloU na VědomiVšechny údaje L]Vedené
V 7ap se o ul.áni (piedevšim Li|ožeré líeslt |,

OF|C|ÁLNÍ ZKRATKY PRO VYPLŇOVÁNÍZÁP|SU O UTKÁNÍ

DÉLKA TRESTU

menšílresl (délka 1 nebo 2 min)
pro hráčskou lavlci (délka ] nebo 2 min)
ínenšitresl

N,4L

(délka 3 nebo 5 min)
3,,5,
"ělšitre§l(délka 6 nebo ]0 min) _ 6,, 10,
osobnítlest
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TYP VSTŘELENÉ

,/a |rnénem

-B

o

_ú

o
6)

BRANKY

bodnutíkoncem hole , BKH
nedovolené bránéni - BRN
boonullšp,čkoL] hole . BŠH
drženihole , DRH
drženi protihráče - DBŽ
naíilmovaný pád

hozeníhole - Hoz
lyhoženihole
či iakéhokoliv předmětu Z (na) hřišlě , Hoz
rány péstínebo hrUbost

hra tělem V ženskémhokejbalU ,

r

Eo

,sH
-EN

UPOZOBNĚNÍ
na začátku Ulkáni Zároveň se jeho čislo zapíše do tabulky
"Nástup brankáře", Jestliže dojde ke slřidáni bíankáiů, zaznamená
se do labUlky'iNáslUp brankáře" lřetina, ča§, čislo brankáře a slav.
K odslUpujicimU brankářise UVede počel slřel, kterým čelil.

V jednom Ulkánídvakrát Vělší nebo osobni
trest (6', ]0'), a je tak aulomalicky vyioučen do konce Utkáni,
zaznamenáVaji se jenom lylo dva tresty Vělši nebo osobní

Jeslliže hráč doslane

a

vyloUčenido konce Utkáníse nežaznamená|

Zápis o Utkáni se podepisUje v kolonkách, q./značených odlišnou
barvoU podkladU, Trenéii a Vedoucimužstev (podpis pod sestavou
mužslva) Zápis podepisuji po vyplněni seslav mužslev před zahájenim
Utkáni a slvrzujítak ]ejich spráVnosl, Rozhodči, VedoUci mužstev
(podpis pod v}isledkem Ulkáni) a delegát ijeli přilomen)zápis
podepisuji po skončeni Ulkáni a stvrzujitak spráVnosl všech údajů,
Hlavni pořadaiel podepisuje zápis o Utkání před začátkem Utkání,
Uvede čislo sVého oP nebo BČ. svým podpisem stvrzu]e, že přebirá
zodpovědnosl za Věci rozhodčich které jsoU Uloženy V šatně a za
automobil(y), které parkUji na pořadatelem označenémmístě Jeho
zodpovědnosl končíV momenlu odjezdu rozhodčích z areálu hřiště,
Do zápisU o utkáni kromě rozhodčich a Zapisovalele, není nikdo opráVněn
cokoJiV psát mimo Vyplněni seslav mužstev a jména hlavního pořadate|e|

HrŽ

krosček - KRo
loklem - LoK

fau]

nadáVáni činovníkůmnebo jejich
napadání (s|ovni nebo lyzické) , NAD

napadeni
na'aženízezadu
nebezpečná výslroi

hra
nedovolená hra lělem
nadměrně

Jako prvníse do seslavy Uvede brankář, který na§toupido bíanky

HRU

íaul kolenem - KoL
kopnUti, pokL]s o kopnUlí protihráče KoP

Do kolonky TYP se zapíšenásledUjící zkralka:

branka padla př hře, kdy majiobě mužslva stejný počet hráčů na hřišti
branka padla V přesi]ovce
přesilová hra t] branka ž 1restného slřileni)
íVyužilá
branka padla v oslabeni
blanka padla do prázdné blanky (rnL]žslvo odvolalo brankáře)

- FlL

hákovanl . HÁK
nedovolené hranimičkU rUkou - HMR
zdviženimíčkurukou z hracíplochy , HiiR
hokeika neodpovídajícipravidlům - Hok

hrL.]bá

-

-

-

NAP
NAR

NBv

NHR
NHT

nesportovní chováni - NsP
nedovolená úprava 47slroje _ NÚV
nedóVolený Zásah hráče proli divákovi - Nzo
oblěžováni činovníkúutkání oBČ
nedovolené opuštěni hráčskélavice - oHL
nedovolené opuštěni lreslné lavice - oTL
odmítnUti zahájit hru _ ozH

padnulína rníček, PAM
pád pod nohy - PAN

PoD

podraženi

úmyslné posunUlí branky

sekáni

-

střídáníhráčů(Vice hráčů na hřišti)
úder hlavou přestupek při Vhazováni vraženina híaženi
vysoká hůi (nedovolená hra) _

Pos
sEK
sTR

úDH
VHA
VRA

VYs

zdržováníhry - zDR
úmyslnélyhozenimičku z hřišlě
zDR

nedovolené přerúšeníhry brankářem _
střídánis úmys]em zdržovat hru nedoVoiené ZašlapoVáni míčku
zásah do oblasti hlaly nebo krkU
2b},1ečná híUbost

-

hra se zlomenou holí ,
úmyslnézranění, pokus o zranění -

zDR
zDR

zDR

zHK

zHR

zLo

zRA

