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Hlavní pořadalel svým podpisem před ulkáním slvízuje
zabezpečení podmínek dle č, 304 sň Óí\.isHb
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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
I

Po2námky rozhodóich §e lyplňujijenom na svíchním listu - oíiginálu,
Jeslliže nejsou ze žádnéstíany připominky k Utkáni. rozhodčiUvede
'BEZ PoZNÁMEK" a zbylý prostoí přeškdne, oba rozhodči a Vedouci mužstev
se podepiši do předlištěné tabulky. svým podpisem slvrzuji, že byli seznámeni
s poznámkami rozhodčícha že belou na vědoma Všechny údaje Wedené
V Zápise o utkání (předevšim Uloženéiresly),
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OFIC|ÁLNÍ ZKRATKY PRO VYPLŇOVÁNÍ ZÁHSU O UTKÁNÍ
PRovlNĚNí
DÉLKA TRESTU

menši trest (délka 1 nebo 2 min)
menšílrest pro hráčskou lavici (délka 1 nebo 2 min)
Vělšitíesl (délka 3 nebo 5 min)
osobnilresl (détka 6 nebo 10 min}
osobnítrest do konce ulkáni
lrest ve hře (= vělší tíesl + osobnitresl do konce Utkáni)
lrestné slříleni
přiznaný gól
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označeníkapitána mužstva za jménem
označeni zástupce kapilána za jménem

6)

ŤYP VSTňELENÉ BRANKY

Do kolonky TYP 5e zapíšenásledujíci zkratka:

branka padla při hře, kdy majiobě mužstva stejný počet hráčú na hřišli
branka padla V piesi|ovcB
lvyužilá přesilová hra, ti, i branka z keslného střilení)
branka padla V oslabeni
branka padla do plázdné branky (mužstvo odvolalo brankáře)
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UPOZORNĚNÍ

Jako prvníse do sestavy Uvede brankář, který nastoupído branky
na začálku Ulkáni, Zároveň se ieho čislo zapiše do labúlky

"NástUp brankáře". Jestliže dojde ke střídání brankářů, zaznamená
§e do tabulky "NástUp bíankáře" lřetina, čas. čislo brankáře a stav.
K odslupujícímu brankáři se uvede počel střel, kteďm čelil.

Jeslliže híáó do§lane V iednom ulkánídvakrá| vělšinebo o§obni
kest (6', ]o'), a ie tak automalicky Vy|oučen do konce utkání,
zaznamenávaii se jenom tylo dva tresty Větši nebo osobnl
a Vyloučení do konce Utkání§e nezaznamená!

Zápis o Ulkáníse podepisuie V kolonkách, Wznačených odlišnou
barvou podkladU. Trenéii a vedoucímužstev (podpis pod sestavou
mužstva) zápis podepi§Uii po vyplnéni seslav mužstev před zaháiením
ulkáni a stvrzujítak jejich správnosl, RoZhodči, vodoucí mužstev
(podpis pod \,ýs|edkem utkáni) a delegát (jeli přítomen) zápis
podepjsuji po skončeníUlkánia sIVrzUjitak spráVnosl Všech údajů,
Hlavni pořadalel podepisuje zápis o ulkánipřed začáikem Ulkání,
Uvede čislo 5Vého oP nebo RČ. s\^ým podpisem stvrzuje, že přebiíá
zodpovédnosi za věci rozhodčich, kleré jsou U|oženy v šalnéa za
automobil(y), kleré parkuji na pořadalelem označeném misté. Jeho
zodpovědnosl končíV momentu odjezdU lozhodčich z aíeálU hřišlě,
Do zápisu o Utkáni, krorně rozhodčich a zapisovalele, není nikdo opráVněn
cokoliv psát mimo Wplněníseslav mužstev a iména hlavniho pořadatele!

bodnulikoncem hole , BKH
nedovolené bíáněni _ BnN
bodnutíšpičkou hole _ BšH
drženihole _ DRH
drženi protihráče _ DRž
nalilmovaný pád _

FlL

hákování _ HÁK
nedovolené híani mičku rukou _ HMR
zdviženi mičkúrukou z hrací plochy _ HMR
hokejka neodpoVídajíci pravidlům _
hozeni hole -

Vyhozenihole
čiiakéhokoliv předmětu z (na) hřjšlě
rány pěstinebo hrubo§l
hra lělem V ženskémhokejbalu
íaul kolenem
kopnUlí, pokus o kopnUtí protihráče
krosček
íaul loktem

HoK

Hoz

- Hoz
_ HRU

- HTž
_

KoL

- KoP

, KBo
_ LoK

nadáváni činovnikúm nebo iejich
napadáni (slovni nebo íyzické) - NAD

napadeni - NAP
naraženizezadu - NAR

nebezpečná \^i,stroi - NBv

nadměrně hrubá hra

- NHR

nedovolená hra tělern - NHT

nesportovni chování - NsP
nedovolená úprava Výstroje - NÚv
nedovolený zásah hráče proti divákovi , NzD

oblěžováni činovníkůutkání -

oBč

nedovolené opuštěníhráčskélavice - oHL
nedovolené opušěnilrestnó lavice - oTL
odmítnutí zahájit hru - ozH
padnuii na miček - PAM
pád pod nohy , PAN

podraženi , PoD

úmyslné posunutí blanky

- Pos

sekáni - sEK

střidánihráčů (Vice hráčůna hřišli) - sTR
úder hlavou - ÚDH
přestupek při Vhazováni - VHA
Vráženi na hlazeni - VRA
Vysoká hůllnedovolená hra) - vY§

zdlžováníhry , zDR

úmyslnéWhození míčkuz hřiště nedovo|ené přelušeni hry bíankářem §lřídánís ťlmyslem zdržovat hru ,
nedovolené zašlapováni mičku Zá§ah do oblasti hlaw nebo krku "

zDR
zDR
zDR

zDn
zHK
zbyiečná hrubost - zHn

hía se zlómenoú holi úmyslnézraněni, pokus o zranění -
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