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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčíchse !yplňuiijenom na §Vrchním lislU origináIu.
Jeslliže nejso! ze žádnéslrany připominky k Ulkání, rozhodčiUvede
'BEZ PoZNAMEK" a zbylý prostor přeškrtne, oba íozhodčíaVedouci mužslev
se podepíšido předtišlěné labUiky, SVým podpisem slvrzuji, že bylr seznámeni
s poznámkami rozhodčícha že berou na VědomíVšechny Údaje lvedené
V zápise o Ulkáni (především'Uložené tíesly),
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DÉLKA TRESTU
menšilrest (délka 1 nebo 2 min) menčilrest pro hráčskou lavici(dé ka 1 nebo 2 min) Většílrest (dé]ka 3 nebo 5 min) osobnítrest (délka 6 nebo 10 min)
osobnilresl do konce utkání lrest Ve hře (= Většitrest + o§obníire§t do konce utkání) lrestné střilení
přiznaný gól

-
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oznaóení kapitána mUžstva ža ]ménem
označenízáslupce kapilána za ]ménem
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BRANKY

branka padla při hře, kdy maji obó mUžsfua stejný počet hráčů na hřišti
branka padla V pře§ilovce
(využilá piesilová hra, tj, i branka z 1restného střílení)
branka padla V oslabeni -sH
branka pádla do prázdné branky (mUžstvo odvo]alo brankáře) ,EN

l

UpozoRttĚHi

Jestliže hrád doslane V jednom utkánídvakrát vělši nebo osobní
lresl (6', ]0'), aje lak aulomalicky vyloučen do konce Utkání,
ZaznamenáVajise jenom tyto dva lrestv větši nebo osobní
I a Vylouaenido ko4ce Ulka4ise nezaznamená|

/
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Záois o Utkáníse podepisuje V kolonkách, lylnaóených odlišnou
barvou podkla{U, Tlenéři a vedoUcí mLžstev (poop.s pod seslavoLl
mužstva) zápis poáepisují po Vyplněni sestav muž§tev před zahájenirn
utkánia siví?Uiitak jeiich správnost, F]ozhodči, Vedoucí mužstev
(podpis pód Výs|edkem ulkání) a delegát Ue-]; přítomen) zápis
podepisuji po skončeníulkání a stvrzují tak spráVnost Všech údajú,
Hiavní pořadatel podepisuje zápis o Utkáni před začátkem ulkání,
Uvede čís|osvého oP nebo RČ, s\^ým podpi§em stvrzuje, že přebirá
zodpovédno§t za Věci rozhodčích, které jsou uloženy V šatně a za
automobil(y), kleré parkuiína pořadatelem označeném místě, Jeho
zodpovědnosl končíV momenlu odjezdu lozhodčích z areálU hřišlě,
Do zápi§u o Ulkání, kromé rozhodčich a zapisovalele, neni nikdo opráVněn
cokoliV psál mimo Vyplněnisestav mUžstev a jména hlavniho pořadatele]

hákoVání _ HÁK

nedovolené hrani míčkurukou , HMR
zdviženi míčkuíukou z hracíplochy _ HMR
hokejka neodpoVídaiící pravidlům

B

Do kolonky ŤYP se zapíšenásledUjicí zkratka;

Jako p,vníse do seslavy uvede bíankái kleíÝ nasloupi do bíanky
na začálku Ulkáni. Zároveň se ]eho čislo Zapiše do labUlky
"NástUp brankáře" Jestliže dojde ke slřidání brankářů, Zaznamená
§e do tabulky "NástUp brankáře" lřetina, čas, číslobrankáře a slav.
K odstúpujicimu brankáři se Uvede počel slřel, kterým čelil,
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bodnutíkoncem hole BKH
nedovolené b.ánění " BBN
bodnLItíšpičkouhole , BšH
drženíhole _ DRH
držení píotihráče , DRž
naíilmovaný pád _ FlL

- HoK

hozenihole _
Vyhozenihole

čijakéhokoIiv předmětu z (na) hřiště
rány pěslínebo hrubosl hra tělem V ženskémhoke]balU íaul kolenem kopnUti, pokus o kopnUti prolihráče ,
krosčék
íaul lokiem nadáváni č]novníkůmnebo jejich
napadání(slovni nebo iyzické)

Hoz

Hoz
HRU

HTž
KoL
KoP
KRo

LoK

- NAD
napadení - NAP

naraženizezadu NAR

nebezpečná V,ýstroj - NBV
nadměrně hrubá hra , NHR
nedovolená hía lělem , NHT
nesporlovni chování - NsP

nedovolena Upíava V\i,strole
nedovolený zásah hráče proti divákovi
obtěžování činovníkůulkání
nedovolené opušténíhráčskélavice
nedovolené opuštěnílrestné lavice
odmílnuli zahájil hru

- NÚv

, NzD
, oBč

- oHL
- oTL
- ozH

padnutína míček- PAM
pád pod

nohy

PAN

podražení , PoD
ůmyslné posunutíbranky - Pos

sekání , sEK

střídánihráčů (Více hráčů na hřišti) - sTR
úder hlavou ÚDH

přestupekpřiVhažování VHA
vraženína hrazeni , VRA

Vysoká hůl (nedovolená hra)

- VYs

zdlžoýánihry , zDR
úmyslnélyhozenímičku z hřiště - zDR

nedoVolené přerUšení hry brankářem
střídánis úmyslem zdlžovat hrl] ,
nedovolené zašlapování míčkUzá§ah do oblasli hlavy nebo krku zbytečná hrUbost hra se zlomenou holí ,
úmyslnézraněni, poku§ o zranění -

zDR
zDR
zDR

zHK
zHR

zlo

zRA

