ZÁPIS O UTKÁNÍ

Óeskomof avshi wáz hokeJbalu
Ztopkova 1oo/2, poštovni schlánka 40
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oFlclALNl ZKRATKY PRo VYPLNovANl zAPlsU o UTKANl

POZNÁMKY ROZHODČÍCH
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PRoVlNĚNí

DÉLKA THESTU

Poznárnky rozhodčich se \,yplňUjijenom na svrchním lislLl - originálu,
Jestljže ne]sou ze žádnéslíany připominky k Ulkáni rozhodči Uvede
'BEZ POZNÁN,4EK" a zbylý prostor přeškř(ne, oba íozhodči a Vedoucí rnužslev
se podepíšidopiedtišlěné labulky, s\^im podpisem stvrzuji, že byliseznámenl
s požnámkami rozhodčich a že beíou na VědomÍVšechny údaje uvedené
V záoise o Ulkáni {oieoevš;n úlože-éIresly],

menšílres1(dé ka 1 nebo 2 m n) 1,.2,
menši Iíesl pro hráčskou iav ci (déTka 1 nebo 2 rn n) - N4L
vělšilresI ldélka 3 nebo 5 min) - 3,,5,
,
osobnitíes1 (dé|ka 6 nebo 10 min) 6,, l0,
osobnitrest do konce ulkáni - oK
tlest Ve hře (" vělšilrest + osobnilrest do konce utkáni) - TH
hesiné sliíleni Ts
přiznaný gól - PG
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o/račeníkapitána mužslva la,ménem
označeni zástUpce kapilána za.ménem

TYP VSTŘELENÉ
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BBANKY

Do kolonky TYP se zapiše ná§leduiici zkralka:

branka padla při hře, kdy ma]iobě mUžslva sle]ný počet hráčů na hřišti blanka padla V přesilovce
ívyuž la přesilová hla, li i blanka z lreslného slřilení) branka padLa V oslabení branka padla do píáz(lné branky (mužslvo odvolalo brankáře) ,
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UpozonnĚni

Jako píVnise do seslavy Lryecje blankář, klerý nastoupi do branky
na začáku ulkáni. ZáíoVeň se jeho čislo zapiše do tabulky
"trtasrup uran^{ře Jestllže dojde ke sliidáni bíankářů, 7alnamená
se do tabUlky "NáslUp bíankaie' lřellna, čas čis{o bíankáře a slav,

brankáři se Uvede počet střel, kten,m čelil,

jednom utkánídvakrá Vétšinebo osobni
tresi (6', 0'), a je tak automaticky Vyloučen do ko€€-ulká{tí,
5e ienom tyto dva tresty Většinebo osobní
a Vyloučenídokonce utkánise nezaznamená!
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se podepisuje v kolonkách, Wznačených odlišnoU
Trenéři a Vedoucímužslev(podpis pod seslavou
oo VyplněníseslaV '-U/sleV před zahájP4im

(podp]s pod Výsledkem Utkáni) a delegál (]e li příiomen) zápis
Ulkání a stvrzuiitak spráVnost všech údajů.
podepisuje zápis o uikáni před začátkem Ulkáni.
HlaVni
uvede čislo
oP nebo RČ, svým podpisem slvrzu]e, že přebírá
vrjci rozhodčích, které jsou uloženy V šatně a za
piríku]ina pořadalelem označc óm mistě, Jeho
aUlOrnobil(y),
zodpoVědnost
V nlonlenlU odjezdu rozhodčich u areálu hřiště,

podepi§Ujipo

ía}/hUdiir ll a zapisovalele, neni nlkdo ()právněn
Do zá|)isl] o Ulkání,
cokollV psát mimo Vydnělli seslaV mužstev a jména hlavniho pořadateleI
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bodnutíkoncem hole , BKH
nedovolené bráněni _ BRN
bodnutišpičkoU hole _ BšH
dlženíhole DRH
držení protihráče , DRž
nafilmovaný pád _

FlL

hákování HÁK
nedovolené hlaní míčkurukou - HMR

ždviženi míčkurUkou z hracíplochv _ HMR
hokeika neodpovídajicí pravjdlům , HoK

Hoz

hozeníhole

Vyhozenihole

č] ]akéhokoliv předmětu z (na) hřiště _

Hoz

rány pěsti nebo hrUbost - HRu
hra iěiem V ženskémhokejba|! - HTž
faul kolenem , KoL
kopnúti, pokus o kopnulí protihráče - KoP

KRo

krosček
íaul loktem
nadáVáni činovníkůmnebo jejich

LoK

napadání (slovní nebo tyzické) _ NAD

napadení NAP
naraženizezadu , NAR
nebezpečná \^islroj _ NBV

nadměrné hrubá hra _ NHR

nedovolená hra tělem _ NHT
ne§portoVní chováni _ NsP
nedoVolená úprava Výstroje
nedovolený zásah hráče proti divákovi
obtěžování činovníkůutkání
nedovolené opúštěníhráčskélavice
nedoVolené opuštěni lrestné lavice
odmitnUlí zahájil hru
padnutí na miček
pád pod nch.ý

_ NúV

, NzD
_ oBč
_

oHL
oTL

- ozH
_ PAM
_

pÁN

podražení , PoD
úmyslné posúnuli branky - Pos
sekání sEK

střidáníhláčů(Vice hráčů na hřišli) - sTR
ůder hlavou _ úDH
přestupek při Vhazováni _ VHA
ýÍaženína h.aze..í _ VRA

Vysoká hůl (nedovolená hra) ,
zdlžováni hry _
úmyslnéVyhození míčkuz hřiště
nedovolené přeíUšení hry brankářem střídánís ůmy§lem zdržoval hru _
nedovolené zašlapování mičku
zásah do oblasti hlavy nebo krku
zb},lečná hrubost _
hra se zlomenou holí úmyslnézraněni, pokus o zranění -

VYs
zDR
zDR

zDR
zDB
zDR

zHK
zHR

zLo
zRA

