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oFlclÁLNi ZKRATKY PRo VYPLŇoVÁNí zÁPlsu o UTKANl
PRoVlNĚNí
DÉLKA TREsTU

POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčíchse Wplňujiienom na svrchním Iisiu, originálu,
Jeslliže nejsou ze žádnéslrany př pomínky k Utkání, rozhodčílvede
"BEZ POZNAMEK' a zby|ý prostol přeškdne, oba lozhodči a Vedouci rnUžstev
se podepiši do předtištěné labuIky. s\^ým podpisem slvrzuji že byli sezenáíneni
s poznámkami íozhodČícha že berou na VědomÍVšechny Údale lvedené
V

zaplse o utkáni(piedevŠim L]loŽené treslY),

, r.,\rJ
/§<qu' ,-i
1 ť"l Dr'.,
l'|"

"r..

nebo 2 rílin) ,
nebo 2 min)
nebo 2 min) většířest (délka 3 nebo 5 min) osobnítresl (délka 6 nebo 10 min) ,
o§obnítresl do konce utkání Většitrest + osobnilresl do konce utkání) řestné střileni
přiznaný gól

menšilre§l {dé]ka
menšitrest za nesporiovní chováni (délka
menši lre§t pro hráčskou lavici (délka

,,--?

trest ve hře (=

/

1,,2,
l\,1P
i\,4L

6,, 10,

oK

TH
TS

PG

PosT
brankář

B

_o

obránce
úločník_ú

označeni kapilána mužstva Za jménem
označenízásiupce kapilána za jménem

TYP VSTŘELENÉ

o
@

BHANKY

Do kolonky TYP se zapíšená§ledUjicí zkratka:

_EQ
branka pa(jla při hře, kdy ma]í obě mužstva slejný počet hráčú na hiišti
padla
přesilovce
v
branka
(Využitá přesilová hía, tj, i branka z trestného střílení) -PP
bíanka padla v oslabení _sH
branka pa!la do práldné branky {mUžslvo odvolalo bíankáře) EN

i

UPOZORNĚNÍ
Jako pívnisc

sestavy Uvede brankář, kteni nasioupido branky
Ulkáni, Zároveň se jeho číslozapiše do tabulky

na

"NáslUp

,

se do tabUlky

Jeslliže lrráč
kesl (6', ]

Jestliže dojde ke střidáni brankářů, zaznamená
brankáře" lřetina, čas, čislo brankáře a stavblankáři se uvede počet stře|, kleďm čelil,
V

,

]octnom utkáni dvakrái větši nebo osobni

a ié lak aUtomaticky WloUčen do konce ulkání,
sc jenom l}.to dva tresty vétšíneboosobni
a Vyk)lrčenído konce Utkánise nezaznamená|

ZaIlis o llll.án pe pórji,1ns, Iií, V <o|onkách, Wznaúenych odlišnou
Tíenóř a VedoUci mUžstev (podpis pod sestavou
mužstva)zápiíj
l)o Vyplněniseslav mužstev před zahájením
lak |0iicll spráVnost, Bozhodčí.Vedouci mužstev
(podpis pod výsledkonl Utkáni) a delegát (jeli přitomen) zápis
podepisutí po skonóeni utk'líli a slvíZu]itak správnost Všech údaiů,
r]lavnl po,;ldalelpo(ll plsll|" 1Jpls o Ulkánípřed lačálkem Ulkáni,
Uvede č's'l, svPho oP ,rr:txr BČ Svym podpisem slVí7Uie, že přebííá
zoc]povaxlnosl ia Věcl rozh(xjčioh, kleré jsou uloženy V šalně a za
auIolnobll{yl \leré pa,kl,Jl l,., |,oíadalelpm oznaaelem mislě Jeho
/odpovóollí,sl <orlóiV lll('l,clllU odIe/du rozhodčich 7 a,FálU hřišlě,
baruoU

Do lápisl, 1,1,1kinl l,,or|é r"., t,,"r, ,L1 a lapisovalele nenr nrxoo oorávlěn
cuk,rli psal rnrn,o vyp|nénl st,:,ljlV -JžsleV a iména hlavllho pořadalP|eI
I

bodnutikoncem hole

,BKH
BRN

n_odovolené bráněni

bodnutišpičkou hoLe _BŠH
drženíhole - DRH
držení protihráče DRž

naiilmovanÝ pád _
hákování _
nedovolené hrani míčkulukou nedovolené držení mičku brankářem _
nedovolené hození mičku brankářem
úmyslné upušlěnímičku brankářem za
chrániče nebo za brankovou siť zdviženímičkurukou z híací plochy hokejka neodpovídajícípravidlům -

FlL

HÁK
HMR

HMR
HMR
HMR
HMR

HoK

hozenihole - Hoz
rány pěslinebo hrubost - HRU
h.a lělem V ženskémhokejbale - HTŽ
laulkolenem , KoL

, KoP
krosček , KRo
faul loktem Lok

kopnuti, pokus o kopnuti protihráče

nadáVáni činovnikúm nebo jejich
napadání (slovní nebo íyzické) , NAD

napadení - NAP
naažeaízezadu , NAR
nebezpečná \,^ý§troi , NBV

nadměrně hrubá hra
nedovolená hra tělem
nedovolená úprava \^ýstroje
nedovolený zásah hráče proti divákovi

NHR
, NHT
, NÚV
-

-

NzD

oblěžování činovníkůutkání nedovolené opuštění hráčskélavice,
nedovo|ené opUštění lrestné lavíce odmílnuti zahájit hru -

oHL
oTL

oBč
ozH

padnulína míček, PAM
pád pod nohy - PAN

podražení - PoD
po§unUtíbranky - Pos
sekáni - sEK

střídáníhráčů(více hráčů na hřišti) - sTR
úder hlavou - úDH
přestupek při VhazoVání

VHA

zdňaýánlhly

zDR

vraženína hlazeni - vRA
Wsoká hůl(nedovolená hra) - VYs

úmyslnéVyhozeni rničku z hřišlě - zDR
zDR
úmyslné posUnUti branky
střídánis úmyslem zdržoval híU , zDR
nedovolené zašlapováni míčtl zDR
zásah do oblastl h avy nebo kíkLI zHK
hra zlomenou holi

úmyslnézraněni, pokus o zraněni

-

zLo

zRA

