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Hlavnipořadate sq'm podpisem před Utkániín slvízlje
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e-mail: hokejbal@hokejbal,cz
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oFlcÉLNi ZKRATKY PRo VYPLŇoVÁN| zÁPlsu o UTKÁNí
pnovtNĚHí
DÉLKA TRESTtJ

POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčich se Vyplňujíjenom na svíchnim listu originá]u,
Jeslliže ne]sou ze žádnéstrany připomínky k ulkání, rozhodčiuvede
"BEZ POZNAN.4EK'a zbyý proslor přeškrtne, oba lozhodčia VedoL]cimužstev
se podepíšido předlišlěné labulky, s\.ým podpisem stVrZUji, že by i seženámeni
s požnámkami rozhodčich a že belo! na VědomiVšechny údaje Uvedené
V
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menšílrest (délka nebo 2 min)
menšílresl za nesportovni chováni (délka n€bo 2 rn]n) - ]VlP
menšilres1 pro hráč§kou lav]ci (délka nebo 2 m n) , ]VlL
většílrest (délka 3 nebo 5 m]n] ,3,5,
osobnítlest (délka 6 nebo ]0 min) , 6,, 10,
osobnítlest do konce utkání _oK
trest ve hře (= Vélšítrest + osobni trest do konce Ulkáni) ,TH
lrestné slřílení _Ts
přiznaný 9ól _PG
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útočník
označeníkapilána mužslva za jménem
označenízástupce kapilána za jménem
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TYP VSTňELENÉ
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UPOZORNĚNÍ
Jako prvníse do sesla!ry uvede brankář, ktery7 nasloupído branky
na začátku Utkání, Zároveň se jeho čislo zapíše do tabulky
"Náslup brankáře". Jestliže dojde ke střídání brankářů, zaznamená
se do labulky 'Ná§tUp bíankáře' třetina, čas, číslobrankáře a slav,
K odstupuiícimU brankářise uvede počel slřel, kterým čelil,
V jednom utkání dvakrát větší nebo osobní
trest i6', 10'), a je lak automalicky \,yloučen do konce Utkání,
žaznamenáVaii se jenom l\,,to dva kesty Většínebo osobní

Jeslliže hráč dostane

a VyloUčenído konce Utkáníse nezaznamená|

Zápis o Utkáníse podepisuje V kolonkách, vyznačených odlišnoU
barvou podk|adu, Trenéři a VedoucímUžslev (podpis pod sestavou
mužstva) záp]s podepisují po Vyplnénísestav mužsiev před zahájením
Utkáni a stvrzujitak iejich spráVnosl, Rozhodči, vedoucímužstev
(podpis pod Výsledkem utkání) a delegát (je-li přítomen) zápis
podepisuji po skončeni Utkáni a slvízujítakspráVnost Všech údajů,
Hlavni pořadatel podepisuje zápis o Utkání před začálkem Utkání,
Uvede číslosvého oP nebo RČ, S\^ým podpisem stvrzuje, že přebírá
Zodpovědnost za Věci rozhodčích, které jsou Uloženy V šatně a za
automobil(y), kleré parkuiina pořadatelem označeném místé,Jeho
zodpovědnosl končiV momentu odjezdu rozhodčich z areálu hřišiě,
Do zápisu o Utkáni kromě rozhodčich a zapisovatele není nikdo opráVněn
cokoli psát mimo Vyplněni seslaV mUžslev a jména hlavniho pořadatele|
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drženihole , DRH
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- HÁK
hranímičku rukou - HMR

nedovolené
nedovolené dlženímíčkubrankářem

, HMR

nedovolené hozenímičku brankářem - HMR
úmyslné upušlěnímíčkUbrankářem za
chrániče nebo za brankovou síťHMR

- HMR
hokejkaneodpovídaiícípravidlům HoK
hozeníhole - Hoz

zdvižení míčkurukou z hracíplochy

- HRU
- HŽ
faulkolenem - KoL
pokus o kopnutí plotihráče - KoP
krosček - KBo
laul loktem - LoK

rány pěstí nebo hrubosl
hía tělem v ženskémhokejbale

kopnulí,

se zapiše následUjici zkralka:

branka padla při hře, kdy majíobě mužstva sleiný počet hráčůna hřišti
branka padla V piesilovce
(Využilá přesilová hřa, tj, i bíanka ž keslného střilení)
branka padla v oslabení
branka padla do prázdné branky (mužslvo odvolalo brankáře)

bodnuiíkoncem ho]e , BKH
nedovolené bráněni BRN

nadávání činovníkůmnebo jejich
napadání (slovní nebo íyzické) - NAD

napadení , NAP
naraženízezadu - NAR
nebezpečná \^ýstroj - NBV
nadrněrně hrubá hra - NHR
nedovolená hra tělem - NHT

nedovolená úpíava \,1)s|roie NÚV
nedovolený zá§ah hráče proii divákovi - NzD

obléžováničinovnikůutkánioBč
- oHL
- oTL
odmílnulízaháiil hlu - ozH
padnulina míček- PAM
pád pod nohy - PAN
podražení PoD

nedovolené opušlění hráčskélavice
nedovoléné opuštěnítreslné lavice

posunulíbranky ,

Pos

siřídáníhráčů(Více hráčů na hřišti) údel hlavoJ přeslupek přivhazování Vraženina hrazení vysoká hůl (nedovolená hra) zdržováni hry úmyslné\,yhozenímičkuz hřiště -

sTR

VRA

úmyslnézíaněni, pokus o zranění -

zBA

sekání - sEK

ÚDH
VHA

vYs

zDB
zDR
úmyslné posunulibranky - zDR
siřidánís úmyslem zdížovathru zDR
,nedovolené zašlapování míčUzDR
zásah do obla§ti hlaw nebo krku - zHK
hra Zlomenou holi , zlo

