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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčíchse vyplňUji jenom na svrchnim ljstu - originá|u
Jeslliže nejsoLr ze žádné slíany připominky k oikání, rozhodčiuvede
'BEZ PoZNÁMEK" a zbylý proslor přeškílne, oba rozhodčíaVedoucimužstev
se podepíšídopředlištěné labuíky, svým podpisem sivízují, že byli seznámeni
s poznámkamj rozhodčich a že beíou na VědomiVšechny údaie uvedené
v zápise o Ulkáni (předevšim uložené tlesty),

oFlclÁLNíZKRATKv pRo vyplŇovÁttí zÁplsu o urxÁruí
DELKA TRESTU
PRovlNĚNí
menšílrest (délka 1 nebo 2 min)
menšítrest pro hráčskou lavici (délka 1 nebo 2 min) ML
Vétšílrest(délka 3 nebo 5 min)
osobnítrest (dé|ka 6 nebo ,10 min) , 6,, 10,
o§obnitrest do konce ulkáni ,oK
tresl Ve hře (= Vělšitrest + osobnitrest do konce Ulkáni) ,TH
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nedovolené opušlěnitre§tné lavice - oTL
odmitnutí zahájit hru , ozH
padnutí na míček- PAM
pád pod nohy - PAN

V

Do zápisU o Utkánj, kromě rozhodčích a Zapisovatele, neninikdo opráVněn
cokoliV psát mimo Vyplněnise§tav mužstev a jména hlavniho pořadatele|

napadení , NAP
naraženízezadu - NAR
nebezpeóná \r'ýstroj NBV
nadměrné hrubá hra - NHR
nedovolená hra lě|em - NHT

nedovole,,]é opušlěni hráčskélavice

iednom Utkánídvakrál Vétšínebo osobní
automaijcky !ryloučen do konce Utkání,
ZaZnamenáVaji se jenom lyto dva tresty Většínebo osobni
a vyloučenídokonce Utkáníse nezaznamená|

Bozhodói Podpis

falrl loklem - LoK
nadáváni činovníkůmnebo ieiich
napadání(slovní nebo íyzické)- tlAD

_. nesportovni chování
nedovolená úpíava\^ýskoje
nedovolený žásah hráče proti divákovi
obtěžování činovníkl] utkání

a je tak

Zápis o ulkánise podepisu]e v kolonkách, Vyznačených odlišnou
barvou podkladU. Trenéři a Vedouci rnUžstev (podpi§ pod seslavou
mUžslva) zápis podepisuji po vyplněniseslav mUžslev před zahájenim
utkáni a sivrzujítak jejich spráVnosl, Rozhodči, Vedouci mužstev
(podpis pod \^i€ledkem Utkáni) a delegát (jeli přítomen) zápis
podepisuiípo skončení utkáni a stvrzujítak spráVnost všech údajů,
Hlavni pořadatel podepisuje zápis o ulkáni před začátkem ulkání,
uvede číslosvého op nebo Rč, s!^ým podpisem stvrzuie, že přebírá
zodpovědnost za věci rozhodčích, které jsou Uloženy V šatně a za
aulomobil(y), které parkUii na pořadatelem označeném míslě. Jeho
zodpovédnost končiV momenlu odjezdu rozhodčích z areá|u hřiště,
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Jako první se do sestavy uvede brankář, kiery7 nastoupi do branky
na začátku utkáni, Zároveň se jeho číslozapiše do tabUlky
"NástUp brankáře". Jeslliže dojde ke střídání brankářů, zaznamená
se do tabU'ky "NástUp brankáře" třetina, čas, číslobrankáře a slavK odstupujícímUbrankáři se uvede počel slřel, kterým čelil,
Jestliže hráč dostane
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Vyhozenihole

se zapiše ná§ledUjící Zkratka:
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naíll..ovaný pád hákování nedovolené hranímíčkurukou zdvižení míčkurukou z hrací plochy hokeika neodpovídajícípravidlům -

či iakéhokoliv předmětu z (na) hřiště - Hoz
rány pěstínebo hrUbost
HRU
hra lělem v ženskémhokejba]U faul kolenem - KoL
kopnutí, pokus o kopnutí protihráče _ KoP

@

branka padla při hře, kdy mají obě mužslva stejný počet hráčůna hřišti
branka padla v pře§ilovce
(WUžilá pře§ilová hra, tj, i blanka z treslného slii|eni)
branka padla do plázd"u

dížen; prol,híáčeDRŽ

hozeníhole

obránce
úločnik .ú

označeníkapitána mužslva za jménem
označenízástupce kapitána Za jménem

bodnulikoncern hole - BKH
nedovolené bránění BRN
bodnútíšpjčkouhole - BŠH
drženihole - DRH

podražení - PoD

úmyslné posunLltí blanky
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sekání , sEK

,

slřídáníhráčů(vice hráčů na hřišti) - sTR
údel ,rlavou . ÚDH
přeslupek při Vhazování - vHA
Vraženina hrazení - vRA
Wsoká hůl(nedovolená hra) - VYs
zdlžováni hly - zDR
úmyslnéWhození mičku z hřiště - zDR
nedovolené přelL.]šenihry brankářem , zDR
střídánís úmyslem zdržoval hru - zDR
nédovo|ené zašlapování míčkuzDR
zásah do oblasti hlavy nebo

klku

zHK

zbytečná hlubosl , zHR
hra se zlomenou holi úmyslnézranění, pokus o zranění - zRA

zlo

