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POZNÁMKY ROZHODěÍCH
Poznámky rozhodčich se \,yplňUiijenom na svrchním lislu - oligináiu,
Jeslliže nejso! ze žádnéstrany připomínky k Utkáni rozhodčj L]Vede
'BEZ POZNÁN.4EK" a zbylý proslor přeškrlne. oba rozhodčia Vedoucimužsiev
se podepíšido předtišlěné iabu|ky, s\.ým podpisern stvržuji, že byli seznámeni
s poznámkami rozhodčich a že bero!r na vědomi VŠechny Údaje Uvedené
v zápise o ul<áni(piedevširr u oiené líeslvj
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blankář _B
obránce _o
úločník_ú

označeni kapitána mužstva za jménem
označenízáslupce kapitána za jménem

TYP VSTŘELENÉ

o
@

BFANKY

,Eo

branka padla při hře, kdy majíobé mužstva slejný počel hráčů na hřišti
branka padla V přesilovce
(Využilá přesilová hra, tj. i branka z kestného střílení) PP
branka padla V oslabeni _sH
bíanka padla do prázdné blanky (mUžstvo odvolalo bíankáře) FN

UPOZORNĚNÍ
Jako prvni ss do sestavy UVede brankář, kteď naslot]pído branky
na začátku Uikáni, Zároveň se ieho číslozapiše do labulkV
'Nástup brankářeí, Jeslliže dojde ke slřídáni brankářů, zaznamená
se do iabUlky "NástUp brankáře" lřetina, čas, číslobrankáře a stav,
K odslupujícimU brankářise uvede počet střel, klerýrn čelil,

Jeslliže hráč dostane v iednom utkání dvakrál Věiší nebo osobni

tresl (6', ] 0'), a je iak aulomaljcky Vyloučen do konce Utkání,
zaznamenávaii se jenom tylo dva tresly většínebo osobní
a

Vyloučenido konce Ulkánise nezaznamená]

Zápis o Utkáníse podepisu]e v kolonkách, Vyznačených odlišnoU
barvoU podkiadu, Trenéři a Vedoucimužslev (podpis pod sestavou
mUžslva) zápis podepisuji po Vyplnění seslav rnužstev před zahájením
Utkáni a stvlzujitak jelich spráVnosi, RozhodčíVedoucí mužslev
(podpis pod \.ýs|edkem utkání) a delegál (j€-li přítomen) zápis
podepisuji po §končellí ulkánía stVrZUjí tak spráVnost všech údajú,
H|avni pořadalel podOpisuie zápis o ulkáni před začátkem Utkání,
uvede číslosvého op ncbo Rč s\4im podpisem stvrzuje, že přebirá
zodpovědnosl za Věci rozhodčích,které jsoU Uloženy V šatně a za
aulomobil(y), klelé parkl]lina pořadalelem označenémmislé, Jeho
Zodpovildnosl končíVmomentu odjezdu rozhodčích z areálu hřiště.
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Do zápi§u o utkáni klomě rozh()(]čich a Zapisovalele, nenínikdo opráVněn
cokoliv psál n]imo Vyplnéni sl)slaV mUžstev a jrrlólra hlavního pořadaleleI

drženi protihráóe _ DRž
naíilmoVaný pád - FlL
hákováni _ HÁK
nedovolené hrani mičku rukou _ HMR

zdviženi mičkU lUkou z híaci plochy - HMR
hokejka neodpovídajícipravid|ům - HoK
hozeníhole - Hoz
Vyhozeníhole
čijakéhokoliV předmětU z (na) hřiště Hoz
rány pěstí nebo hrubost _ HRU
hra 1ělem

V

žen§kém hokejbalu

- áTž

íaulkolenem _ KoL

kopnUti, pokus o kopnUti protihráče

Do kolonky TYP se zapíšenásledující zkralka:

BKH

nedovolené bránění _ BRN
bodnutišpičkou hole _ BšH
drženíhole - DRH

většillest (délka 3 nebo 5 m]n) - 3',5'

osobnitrest (délka 6 nebo 10 min) - 6', ]0'
o§obníilest do konce utkání , ok
vělšlirest * osobnítrest do konce utkáni) - TH
trestné střileni , Ts
přiznaný oól , PG

PosT

Roáodéi Poópis

bodnuiíkoncem hole

rnenšilresl pro hráčskou lavici(dé]ka 1 nebo 2 rn]n) - týL

lresl ve hře

[kza.Dl /,4rK

PRovlNĚNí

DÉLKA TRESTU

menšikesl (dé]ka ] nebo 2 min) - 1',2'

- KoP

kío§čék - KRo
íaul lokiem _ LoK

nadáváni činovníkůmnebo jejich
napadáni(slovní nebo íyzické) NAD

napadeni - NAP
naraženizezadu - NAR
nebezpečná \47§koj - NBV
nadměrně hrubá hra - NHR
nedovolená hra tělem - NHT

nesporlovní chování , NsP
reoovolená úp.ava \,,\islro,e NÚV
nedovolený zásah hráče proti divákovi - NzD
oblěžován í č inovn íkůUlkál.i - oBČ
nedovo]ené opušlěnihráčskélavice - oHL
nedovolené opušlěnítresiné lavice - oTL
odmítnuti zahájil hru ozH
padnutina miček PAM
pád pod nohy - PAN
podraženi - PoD
úmyslné posunutíbranky , pos

sekáni - sEK

střídáníhráčů(více hráčů na hřišti)
údeíhlavou
přesiupek při Vhazování
Vraženína hrazení
Vysoká hůl (nedovolená

- sTR
- ÚDH
, vHA
- VRA

hra) VYs

zdížováníhry - zDR

úmyslnéWhozenímíčku z hřišlé-

zDR
zDR
střídánis úmyslem zdržovat hru - zDR
nedovolené zašlapováni míčkU- zDR

nedovol€népřerušenlhrybrankářem

zá§ah do oblasti hlaly nebo krku -

zHK

zbylečná hrubo§t , zHR
hra se zlomenou holí , zlo
úmyslné zraněni, pokus o zranění - zRA

