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POZNÁMKY ROZHODČiCH
Poznámky rozhodčich se lyplňUji jenom na svrchním lislu _ oíiginá]U,
Jesiliže nejsou ze žádnéstrany připomínky k Ulkáni rozhodóiuvede
"BEZ PoZNÁMEK'a Zby|ý prostor přeškňne oba íozhodčiavedoucimužslev
se podepíšido předtištěné labulky, s\^ým podpisem slvržUji, že byii seznámeni
s poznámkami rozhodčich a že beroU na VědomiVšechny údaie Uvedené
v 7áp se o
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menší tíe§t (délka 1 nebo 2 min) i
šilrest pro hráčskou ]avici (délka 1 nebo 2 min) Ť"n
většílrest (délka 3 nebo 5 min) osobnitíesi (délka 6 nebo 10 min)
l
osobnítrest do konce utkáni ,
hře (= Vělši trest + osobnítíestdo konce utkání) lrestné střilení l
přiznaný 9ól -
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olženíp.olihráče - DRŽ

TH

nalilmovaný

Ts

PG

obránce - o
jtočnik - Ú

o
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TYP VSTŘELENÉ BRANKY
Do kolonky TYP §e zapiše následujíci zkralka:
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branka padla při hřé, kdy maji obě mužstva ste]ný počel hráčů na
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branka padla V oslabení
branka padla do prázdné branky (mužstvo odvolalo brankáře)

UPOZOBNĚNÍ
Jako píVní se do sestavy Uvede brankář, kler\7 nastoupído branky
na začálku Ulkání, Zároveň se ieho číslozapíše do tabulkV
'Nástup brankáře". Jestliže doide ke střídání brankářů, zaznamená
se do labulky "Ná§tUp blankáře" třetina, čas, číslobrankáře a stav.
K odstupujicírnU brankářise Uvede počet slře], kterým čelil,
Jest|iže hráč dostane V jednom utkánídvakrál Většínebo osobní
1íest (6', ]0'), a je lak aulomalicky q/loučen do konce Ulkání,
zaznamenáVaiise jenom lylo dva tresty věiší nebo osobni
a VyloUčenido konce

utkáníse nezaznamená|

Zápis o Utkáni;e podepisu]e V kolonkách, Wznačených odlišnoU

baNou podkladU, Trenéři a Vedouci mUžsiev (podpis pod sestavou
mužslva)zápis podepisují po Vyplněníseslav rnUžslev před zahájenim

lJlkání a stvrzujítak iejich spráVnosl, Rozhodčí,Vedoucí rnužslev
(podpis pod \^isledkem Ulkáni) a delegát (j+li přítomen) zápis
podepisujípo skončeni Utkánía §lvlzujítak spráVnost Všech údajů.
Hlavní pořadate| podepisuje zápis o Utkáni před zaóálkem utkání.
Uvede číslosVého oP nebo BČ, s\,^ým podpisem stvrzuje, že přebká
zodpovědnost Za Věci rozhodčich, které j§oU Uloženy v šatně a za
automobil(y), které parku]ína pořadateiem ožnačenémmislě, Jeho
zodpovědnost končíV momentu odjezdU rozhodčích z areálU hřišlě,
Do zápisu o Utkáni, kromě rozhodčich a zapisovalele, neninikdo opráVněn
cokoliV psál mimo Vyp něni seslav mužstev a jména hlavního pořadale|el

bodnulikoncem hole - BKH
nedovolené bráněni - BRN
bodnulíšpičkouho]e - BŠH
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hákování ,
nedovolené hranimíčku rukou ,
Zdvižení rníčkLJ rukot] z hraci plochy ,
hoke]ka neodpovídajícíprav]dlům -

FlL

HÁK
HMR
HMR

HoK

hozeníhole - Hoz

vyhozenihole
čijakéhokoliV předmětu z (na) hřiště ,

Hoz

rány pěsiínebo hrUbost
HRU
hra tělem V ženskémhokejbalu ,
faul kolenem - KoL
kopnuli pokus o kopnuli protihráče KoP

Hř

krosček
faulloktem

KRo

LoK

nadáVáni činovnikům nebo Jejich
napadáni (slovní nebo íyzické) _ NAD

napadení _ NAP

na.ažení zezadv _ NAR

nebezpečná \4istroj _ NBV

nadměrně hrubá hla _ NHR
nedovolená hra tělem , NHT

nesportovníchoVání _ NsP

nedoVolená úprava \4rstroje _ NúV
nedovolený zásah hráče proti divákovi
NzD
oblěžováni činovníkúutkáni - oBč
nedovolené opUštění hráčskélaVice _ oHL
nedovolené opUštění lre§tné lavice - oTL
odmilnUtí zaháiil hru - ozH

padnutína miček , PAM
pád pod nohy , PAN
podražení - PoD

úmyslné posunuti branky _

Pos

sekáni , sEK

siřídání hráčů(Vice hráčůna hřišti) _ sTR

úder hlavou - úDH
přestupek při Vhazováni
vHA
vraženína hrazeni _ VRA
Vysoká hůl (nedovolená hra) , VYs

zdržováníhry - zDR

úrnyslnéVyhozenimíčku z hřiště ,
nedovolené přerušení hry brankářem _
střídánís úmyslem zdržovat hru nedoVolené zašlapováni míčkU _
zásah do oblasti hlavy nebo krku Zb},tečná hrUbosl hra se zlomeno! hoIí úmyslnéZraněni, pokus o Zranění -
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