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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodóich se vyplňU]ijenom na svíchnim lislu _ originá]U
Jestliže nejsou Ze žádnéslrany připominky k ulkáni, rozhodóí Uvede
'BEZ POZNÁ]\,4EK" a zbyý píostor přeškrtne, oba rozhodčía Vedoucimužslev
se podepišido předlištěné labulky s\^i,m podpisem stvrzují, že byli§eznámeni
s poznámkami lozhodčich a že berou na VědomiVšechny údaje Uvedené
V zápise o ul kán í (předevšim Uložené řesty).

oFlcÁLN í ZKRATKv pRo vyplŇovÁtt í zÁplsu o urxÁn í
DÉLKA TRESTU

menši tresi (délka 1 nebo 2 min) ,
menšitrest pro hráčskou |avici (dé|ka 1 nebo 2 min)
Většitrest (délka 3 nebo 5 min) o§obni trest (délka 6 nebo ] 0 min) osobnitrest do konce ulkáni
tresl ve hře (= Většitre§t + osobnitresl do konce ulkání) ,
tresiné střílení ,
pi]znaný gól ,

PRoVlNĚNi

1', 2'
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oZnačeníkapitána mUžstva za ]ménem
označeni záslUpce kapitána za jménem (D

TYP VSTŘELENÉ

BRANKY

UPOZORNĚNÍ

Jako prvníse do §eslavy Uvede brankář, který nastoupido branky

na začátku utkáni, Zároveň se jeho čislo zapíšedo labUlky
"NáslUp brankáře" Jeslliže doide ke střidáni brankářů, zaznamená
se do 1abulky l'Nástup brankáře' třetina, čas, čis|o brankáře a stav,
K odstupu]icímu brankáři se uvede počet střel, kterym čeí]l

Jeslliže hráč dostane

]ednom Utkáni dvakrát Většínebo osobni
tresl (6', 10'), a je tak automalicky VyloUčen do konce Utkání,
zažnamenáVajíse jenom tylo dva kesty Vělši nebo osobní
V

a \ryloUčenído konce Utkáníse nezaznamenál

Zápis o ulkáníse podepisUje v kolonkách, Wznačených odlišnou
barvou podkladU. Trenéři a VedoucímUžslev (podpis pod sestavou
.nUžslva) zápis podepisuji po vyplněniseslav mUžstev před zahájenírn
ulkáni a stvrzujílak jejich spláVnost, Bozhodči, Vedoucí mUžstev
(podpis pod Výsledkem utkání) a delegál (je-li přílomen) zápis
podepisují po skončeni Utkáni a stvrzujítak §pláVnosl Všech údajů,
H|avni pořadatel podepisuje zápis o Utkáni před začátkem Utkáni,
UVede číslosvého oP nebo RČ, s\^ým podpi§em slvrzuje, že přebirá
zodpovědnost za Véci rozhodčich, které jsou oloženy V šalně a za
aUtomobil(y), ktoré parkuiína pořadalelem označeném mistě, Jeho
zodpovědnost končiv momenlu odjezdu rozhodčich Z areálu hřiště_
Do zápisU o Uikáni, kromě rozhodčích a z.lpisovatele, neninikdo opráVněn
cokoliV psát mimo Vyplněnisestav mLlžslev a iména hlavnilro poiadateje|
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hákování - HÁK

hozenihole -

nedovolené hranímíčkurukou
zdv]ženimičku rukou z hracíplochy
hokejka neodpovidaiíci pravidlům

HMR
HMR

HoK

Hoz

Vyhozeníhole
čijakéhokoliV předmětu z (na)hřiště - Hoz
rány pěstí nebo hrubost - HRU
hra těiem V ženskémhokejbalU - HTž
laul kolenem , KoL
kopnulí, pokus o kopnUti protihráče - KoP

krosček - KRo

Do kolonky TYP §e zapíšenásledující zkratka:

branka padla př] hře, kdy rnaii obě mUžslva slejný počet hráčů na hřišli
bíanka padla V přesilovce
(Wužitá přesiloVá hra, |j, i branka z irestného střilení)
branka padla V oslabeni
branka padla do prázdné branky (rnUžslvo odvolalo brankáře)

bodnulíkoncem hole BKH
nedovolené bránění - BRN
bodnUtišpičkou hole , BŠH
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nadáVání činovnikůmnebo jeiich
napadání (slovní nebo íyzické)

, LoK

NAD

napadení - NAP
nalaženi zezadu - NAF
nebezpečná \^ýsiroj _ NBV
nadměrně hrubá hra - NHR
nedovolená hra tělem NHT
nesportovní chování - NsP
nedovolená úprava \4istroje , NúV
nedovo]ený zásah hráče proti divákovi
NzD
obtěžování činovnikůutkání - oBč
nedovolené opuštění hláčské lavice - oHL

oTL

nedoVolené opUšiěni 1restné ]avice
odmitnutí zahájit hru

ozB

padnutína miček , PAM
pád pod nohy - PAN
podíažení, PoD
úmyslné posunuli branky - Pos

sekání - sEK

slřidánihráčů (Více hráóů na hřišti) úder hlavou přesldpek ptivhazován
vraženína hrazeni
vysoká hůl(nedovolená hra) zd(žoýáni hry úmyslné$/hození mičku z hřiště nedovolené přerušení híy brankářem střidáni§ úmyslem zdržovat híu
nedovolené zašlapováni míčkuzásah do oblasti hlavy nebo krku
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zbytečná hrubost - zHR

hla se zlomenou holí
Urrys'né lrarěni, pokUs o /lanéni -

zLo
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