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OF|C|ÁLNÍ ZKRATKY PRO VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU o UTKÁNi

POZNÁMKY ROZHODČÍCH

PRoVlNĚNí

DÉLKATRESTU

Poznámky rozhodčich se \ryplňuiijenom na,svíchnim l]stt] - originálu,
Jeslliže nejsoL] ze žádnéslrany připominky k utkáni, íozhodčíuvede
"BEZ POZNAMEK" a Zbylý píostor přeškňne, oba rozhodči a Vedouci mUžstev
se podepíšidopředtištěné tabulky. s\^im podpisem slvrzlJ]i, že by|iseznámeni
s poznámkami rozhodČÍch a Že berou na Vědomivšechny Údaje Uvedené
V zápise o ulkání (piedevšírnůloženétlesly)

menšilrest (délka 1 nebo 2 min)

-

1,,2,

menšítlest pro hráčskoU |avici (délka nebo 2 min) ML
většílre§t (dé|ka 3 nebo 5 min)
osobnítrest (délka 6 nebo 10 min) - 6,, 10,
osobnitresi do konce L]tkáni , oK
*
(=
Ve
trest
hře
Většíirest osobnitresl do konce ulkání) , TH
,1

Ts

trestné střilení
přiznaný gól

PosT
brankář

obránce

PG

_B

_o

útočník ú

o

značeníkapilána m!žstva za jménem
označeni zástupce kapilána za jménem

,

(Á)

TYP VSTŘELENÉ BRANKY

bíanka padla při hře, kdy maiiobě mUžstva stejný počet hráčů na hřišti _EQ
branka padla V přesilovce
{VyUžilá piesiloVá h,a,l.,;bíalka ? líeslného střileni] _PP
branka padla V osiabení sH

'

Jeslliže hráě do§tane
,10'),

V

jednom Utkáni dvakrát Většínebo osobní

a ie tak automaticky lyloučen do konce uikání,
ZaZnamenáVa]íse jenom tyto dva kesty Většínebo osobni
a Vyloučeni do konce utkáníse nezaznamená|

lresi (6',

_EN

,pozoRNÉNí

Jako p,Vnl se do sestavy uvede b.alkář, ktery nastoLpí do b.a.ky
na lačátku Ulkání, Zároveň se jeho čislo zapiše do labL]lky
"Nástup brankáře". Jestliže dojde ke střjdání brankářů, zaznamená
se do tabulky "NáslUp brankáře" iřetina, čas, číslobrankáře a stav.
K odstUpujicímu brankáři se uvede počel slřel, kteďm čelil,

Zápis o Utkáníse podepisuje V kolonkách, Vyznačených odlišnou
barvou podkladu. Trenéři a vedoucí mužstev (podpis pod seslavou
mužslva) zápis podepisUii po Vyplnění sestav mužstev před zahájením
Ulkánia slvrluiitak iejich spíáVnost. Bozhodčí,Vedoucí mUžstev
(podpis pod \^isLédkem Utkání) a delegát (ie li přítomen) zápis
podepisujípo skončeníUtkánia stVrZUiítak spíáVnost Všech údajů,
Hlavni pořadatel podepisuje zápjs o utkánipřed začálkem utkání,
Uvede čislo sVého oP nebo RČ, svým podpisem slvrzuje, že přebírá
zodpovědnost za věci íozhodčích,které jsou uloženy v šatně a za
aulomobil(y), které paíku]ínapořadatelem označeném místě, Jeho
zodpovědnost končíV momentu odjezdU rozhodčich z areálu hřišlě,
Do zápisu o utkání, kroině rozhodčích a zapisovatele, neni nikdo opráVněn
cokoliV psát mimo WÉlněni seslav mUžstev a jména hlavniho pořadate|eI

bodnuii špičkouho e

, ašH

drženI hole _ DRH

dženíproiihráče - DBŽ

naíilmovaný pád _ FlL
hákoVání _ HÁK
nedovolené hraní míčkurukou , HMR
zdviženímíčkUrukou z hrací plochy _ HMR
hokejka neodpovidajíci pravidlům , HoK

hozeníhole Vyhozeníhole

čijakéhokoliV předmětu z (na) hřiště -

Hoz
Hoz

ránv pěsiinebo hrubost _ HRU
hra lé|em V ženskémhokejbalu
faul ko]enem
KoL
kopnuií, pokus o kopnUtí protihráče - KoP

.Hi

krosček _ KRo

Do kolonkv TYP se zapiše následujicí zkratka:

branka padla do prázdné branky (mužslvo odvola]o brankáře)

bodnlllíkoncem hole _ BKH
nedovolené bráněni " BRN

íaL]l loktem

LoK

nadáVání činovníkůmnebo jejich
napadání(slovní nebo tyzické) - NAD

napadení NAP
naraženízezadu - NAR

nebezpečná \4istroj - NBv
nadměrně hrubá hra , NHR

nedovolená hra tělem NHT
nesportovní chování , NsP
nedovolená úprava \4;,slroje - NÚV
nedovolený zásah hláče proli divákovi , NzD

oblěžováničrnovn;kůulkánioBč
- oHL
nedovolenéopuštěnítrestnélaviceoTL
odmítnutí zahájit hru - ozH
padnutí na míček- PAM
pád pod nohy - PAN

nedovolené opuštěníhráčskélavice

podražení , PoD

úmyslné posunutibranky

- Pos

sekáni , sEK
střídáníhráčů(Více híáčůna hřišli) , sTR
údeínlavou - ÚDH
přeslupek při Vhazováni , VHA
Víaženina hrazení vRA
lysoká hů|(nedovolená hra) - VYs
zdržování hry - zDR
úmyslnélyhození míčkuž hřiště zDR
nedovolené přelušeníhry brankářem - zDR
střídánís úmyslem zdržoval hru - zDR
nedovolené zašlapování mičku zDR
zásah do oblasli hlavy nebo krku - zHK
zbytečná hrubost - zHB
hra se zlomenou holí - zLo
úmyslnézlaněni, pokt]s o zraněni - zRA

