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POZNAMKY ROZHODC|CH
Poznámky rozhodčíchse \4/plňuji jenom na svrchnim lisiu , oliginálu,
Jestliže nejsou ze žádnéslíany připominky k Ulkáni, rozhodčíUVede
BEZ POZNÁN,4EK' a Zbylý ploslor přeškrlne, oba rozhodčía Vedoucí mUžstev
se podepíšido předlišlěné labu ky, S\^7m podpisem stvížUiiže byli seznámeni
s poznámkami rozhodčícha že beíou na Vědomivšechny údaie Uvedené
v zápise o Ulkán' {p.edevs'n Jložene llesly),
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PRoVlNĚNí
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označeni kapitána mužstva za jménem
označeni záslupce kapilána za ]ménem
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TYP VSTŘELENÉ BRANKY
Do kolonky

bodnulíkoncem hole - BKH
nedovo]ené bráněni BRN
boo'lul špičkounole BŠH
drženihole - DBH
oíieT ipíotihláčeDRŽ
naí]]movaný pád - FlL
hákováni - HÁK
nedovolené hranímíčkurukou - HMR
zdviženimíčkurukou z hracíplochy - HMR
hokejka neodpovidajícípravidlům

vyhozenihole
čijakéhokoliV předmětu z (na) hřiště - Hoz
rány pěsiínebo hrubosl - HRU
hra tě]em V ženskémhokejbalU - HTž
fau] kolenem - KoL
kopnUli, pokus o kopnUtí protihráče - KoP

krosček , KRo
íaulloktem , LoK

ryP se zapiše následujicí zkralka:

branka padla při hře, kdy maiiobě mužstva slejný počel hráčů na hřišii - EQ
branka padla v přesilovce
(VyUž]tá přes] oVá hra, lj, i branka z tresiného střílení)
branka padla V oslabeni _sH
branka padla do prázdné branky (mužstvo odvolalo brankáře) -EN

UPOZORNĚNÍ
Jako prvni se do sesla!ry uvede brankář, kteni nasloupído branky
na Začátku Utkání. Zároveň se jeho čísloZapiše do labulky
"Nástup brankáře". Jesiliže dojde ke střídáni brankářů, zaznamená
se do labulky Nástup brankáře" třelina, čas, číslobrankáře a stav,
K odslupujícimu brankáři se UVede počel střel, kterým čelil,
Jestliže hráč doslane v jednom uikánídvakrái Vělši nebo osobní
lrest (6', 10'), a ie tak aulomaticky vyloučen do konce Utkání,
zaznamenávaji se jenom íyto dva tresty vělši nebo osobni
a vyloučeni do konce Utkáníse nezaznamená|
Zápis o Ulkáníse podepisuie V kolonkách, Wznačených odlišnou
barvou podkladu. Trenéii a VedoUci mUžslev (podpi§ pod seslavou
mUžstva) Zápis podepisují po Vyplněníseslav mužslev před zahájením
Utkáni a stvrzujítak jejich správnost, Rozhodčí,VedoUcí mužstev
(podpis pod výsledkem Ulkání) a delegát (je-li přilomen) zápis
podepisují po skončeniUtkáni a stvrzujítak spráVnosl Všech údajů,
Hlavni poiadalel podepisuje zápis o Utkání před začátkem utkání,
Uvede čislo svého oP nebo RČ, svym podpisem stvrzuje, že přebirá
zodpovědnosl za Věci rozhodčích, kleré jsoU Uloženy V šatně a za
automobil(y), kleré parkUji na pořadalelem označeném místé_ Jeho
zodpovědnosl končíV momentu odjezdu rozhodčích z areálu hřiště,
Do zápisu o Utkání, kromě rozhodčích a zapisovalele neninikdo opráVněn
cokoLiV psát mimo Vyplněni seslav mužstev a jména hlavniho pořadalele!

- HoK

hozeníhole Hoz

nadáVání činoVníkůmnebo jejich
napadání(slovni nebo iyzické)

- NAD
napadení - NAP
naíaženizezadu - NAR
nebezpečná vystroj , NBv
nadměrně hrubá hra - NHR
nedovolená hra tělem , NHT
ne§portovní chováni - NsP
nedovo,ená úpíava lyslíoje . NÚV
nedovolený zásah hráče proli divákovi - NzD

oblěžovánlčinovl.ikůulkáni oBč
- oHL
- oTL

nedovolené opuštěníhráčskélavice
nedovolené opUštěnílreslné lavice
odmilnutí zahájil hru

, ozH

padnutína míček, PAM
pád pod nohy - PAN

podražení PoD

- Pos
sekáni sEK
hráčú na hřišli) , sTR

úmyslné posunulíbranky

střidáníhráčů (Vice

údeíhlavou . ÚoH

přestupek při Vhazováni

, VHA

Víaženínahrazeni - vRA
Vysoká hůl(nedovolená hra) - VYs

zdržováníhry - zDR

úmyslné4/hozenímíčkUz hřiště ,
nedovolené přerušeníhry brankářem střídáni s úmyslern zdržovat hru nedovolené zašlapování míčkUzásah do oblasti h aly nebo krku zb},tečná hrubost hra se zlomenou holí úmyslnéžranění, pokus o zranění -

zDR
zDR
zDR
zDR

zHK
zHR

zlo

zRA

