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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznárnky rozhodčich se \,ryplňUjíjenoín na svrchním lisiu - originál!,
Jesl]iže nejsou ze žádnéslrany připomínky k Ulkáni, rozhodčiUvede
"BEZ PoZNÁN,lEK' a zbylý proslor přeškdne. oba lozhodói a Vedouci mužslev
§e podepišído předlištěné iabulky, s\^im podpisem slVízLJjíže bylr sezenámeni
s poznámkarni rozhodčícha že beíou na VědomíVšechny údaje lvedené
V zápise o Utkáni(předevšírn uíožené|reďy),

oFlcÁLNí ZKRATKy pRo vyplŇovÁtti zÁplsu o urxÁrui
DELKA TRESTU
menšitrest (dé ka nebo 2 mln)
menši tresi za nespoílovni chování (dé]ka nebo 2 rnin)
menši lresl pro hráčskou lavici (délka nebo 2 min)
Vělšítresl (délka 3 nebo 5 min)
osobnilre§t (délka 6 nebo ]0 min)
osobnítresl do konce utkání
lreš Ve hře (= většítrest + osobní lresl do konce Utkání)
lreslné střiIení
přiznaný gól
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brankář
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o/načenl kapllána m,]žslva za jménem

ozlačeni záslt]pce kaplIána

TYP VSTŘELENÉ
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Do kolonky TYP se zapíšenásledUiící zkratkai

UPOZORNĚNÍ

Jako prvnise do se§taw uvede brankář, ktený nastoupi do branky

na začátku Utkáni, Zároveň se jeho číslozapíše do tabulky
"Nástup brankáře". Jeslliže dojde ke střidání brankářů, ZaZnarnená
5e do tabulky 'NástUp brankáře' lřetina, ča§, číslobrankáře a stav.
K od§tupujícimu brankáři se Uvede počet střel, kteným čelil.

Jeslliže hráč áostane v jednom utkánidvakrál Vělši nebo osobní
tresl l6', 1p'], a Je la{ aUlomat|cky lyloučen do konce Uikáni,
zaznaŤenáVajl sé Jenom tyto dva lresly Vělš'nebo osobnl
a W]oUče4í do konce Ulkáníse ne7a7name4á|
Zápis o Utkání|se podepi§Uje V kolonkách, vyznačených odlišnou
barvoU podkladU. Trenéři a vedoucí mužstev (podpis pod §estavou
mužstva) zápis podepjsujípo Vyplněni sestav mUžstev před zahájením
utkáni a slvrz rií tak jeiich spráVno§i Bozhodčí,vedoucí mUžsiev
(podpis poÚ \^ýsledkem ulkáni)a delegát (]e-li přítomen) zápis
podepisuji po skončeni Ulkáni a slvrzuiítak správnosl Všech údajů,
Hlavni pořadatól podepisuje zápis o Utkánipřed začátkem Utkání,
Uvede čislo svého oP nebo BČ. svým podpisem stvrzuje, že přebirá
Zodpovědnost za věci íozhodóich, kleré jsou Uloženy V šalně a za
aulomobil(y), klelé parkujina pořadatelem označenémmístě Jeho
zodpovědnosl kollčíVmomenlu odjezdU rozhodčích Z areálU hřiště,
Do /ápisu o ulkani <ro,|ě rozrodircr a zaprsovalele nenínlKoo oorávnen
cokoll psál miŤo Vyplnénl seslaV mJisleV a jména l^'avni|-o pořadale eI

nedovo]ené bráněni
bodnulišpič,{,oLl hole

,

BRN

- BŠH

drženíholeDRH

d.žen p.ollnráóe - DRŽ
nafilmovaný pád - FlL

hákováni HAK
nedovolené hlanímíčkurukou - HMR

nedovolenédrženímíčkubrankářemHMR

nedovolené hozenímíčkubrankářem ,
úrnyslné Upuštěni mičku brankářem ža
chlániče nebo za brankovou siť zdviženímíčkurukou z hraci plochy _
hokejka neodpovídajícípravidlům -

hozeníhole

-

HMB
HMR
HMR

HoK

Hoz

rány pěstinebo hrubosl , HRU
hra iélem V ženskémhokejbale ,

Híž

laul kolenem KoL
kopnUtí, pokus o kopnuli protihráče , KoP

BRANKY

branka padla při hře, kdy majiobě mUžstva stejný počet hráčů na hřišti
branka padla V přesilovce
(využitá přesilová hra, tj, i branka z treslného stři'ení)
branka padla v oslabení
branka pqdla do prázdné blanky (mUžslvo odvolalo brankáře)

l0,

bodnutikoncer.hoie BKH

-EO
_PP
_sH
EN

krosček - KRo

faul loktem
nadáVáni činovnikům nebo jejich
napadánl(§lovni nebo lyzické)

napadení

LoK

, NAD
, NAP

naraženizezadu - NAR
nebezpečná \^ýskoi - NBv
nadměrně hrubá hra - NHR
nedovolená hra lělem , NHT

nedovolená jpíava \^islíoje - NÚV
nedovolený zásah hráče proti divákovi - NzD
ob,éžováni činovnikůulxáni oBč
nedovolené opuštěníhráčskélavice - oHL
nedovolené opušiěnitreslné lavice - oTL
odmítnutí zahájil hru - ozH

padnútina míček- PAM
pád pod nohy - PAN

podražení PoD
- Pos
sekání - sEK

posunutí branky

hřišti) sTR
hlavoJ ÚDH

slřídánihráčů (více hráčů na
Udel

přestupek přiVhazování - VHA

Vraženína hrazení , VRA
Wsoká hůl (nedovo|ená hra) - vYs
zdlžováni hly - zDR
úmyslnéwhozeni mičku z hřiště zDB
úmyslné posunutíbranky - zDR
slřidánis úmyslem zdržoval híL] - zDR
,nedovolené zašlapování miču zDR
zásah do oblasti hlavy nebo krku , zHK
hra zlomenou holí - zlo
úrnyslnézíanění,pokus o zíanění- zBA

