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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčich se Vyp]ňuiiienom na svíchnim Iislu originálu.
Jestliže neisou ze žádnéslrany připominky k Ulkání, rožhodčiUvede
"BEZ PoZNÁN,lEK" a zbylý prostor přeškr|ne oba íozhodči a VedoucimUžslev
se podepíšidopiedtištěnétabulky. s\^ým podpisem slvízuji že byl seznámeni
s poznámkami íozhodóich a Že berou na VědorniVŠechny Údaje uvedené
V zápise o utkání(předevšim'Uloženétresty),
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onclÁlttí ZKRATKv pno wplŇovÁttí zÁplsu o urrÁrui
DÉLKATRESTU

rnenšilíesl (délka 1 nebo 2 min)

PRoVlNĚNí
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menši lrest pro hráčskou lavici(délka 1 nebo 2 min) ' většilrest (délka 3 nebo 5 min) o§obniile§t (dé|ka 6 nebo 10 min) ,
osobnílrest do konce ulkání
líest Ve hř€] (= Vělšítrest + osobnítrest do konce utkáni) ,
trestné střílení
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BRANKY

l

UPOZORNĚNÍ

Jako prvni se do §estaw uvede brankář, který nastoupido brankV
na začátku ulkání, Zároveň se jeho čislo zapíše do labuIky
"Násl!p brankáře". Jestliže dojde ke střídání brankářů, zaznamená
se do tabUlky "Nástup brankáře" třetina, čas, číslobrankáře a sIaV,
K odstupu|icimu brankáři se Uvede počet slřel, klerým čelil,
JeslIlže hráč do§tane

hozeníhole - Hoz

Vyhozenihole
čijakéhokoliv předmětu z (na) hřiště - Hoz
rány pěstínebo hrubo§t , HRU
f]ra télem V ženskémhokejbalu , HTž

íaulkolenem

-

kopnuti, pokus o kopnUti protihráče ,

KoL
KoP

krosček - KFo

oo kolonky TYP se zapiše ná§ledujicí zkratka:

branka padla při hře, kdy majiobě mužslva stejný počel hráčů na hřišti
branka padla V přesi]ovce
(lyužilá přesilová hra, tj, i branka z tresiného slřileni)
branka padla V oslabeni
blanka padla do prázdné branky (mUžstvo odvolalo blankáře)

drženiprotihráče- DRŽ
nafi]movarý pád , FlL
hákování - HÁK
nedovolené hranímíčkuíUkou - HMB
zdvjženimíčkurukou z hracíplochy , HMR
hokeika neodpovídajicípravidlům - HoK

brankář

obránce

bodnutíkoncem hole - BKH
nedovolené bránéni BRN
bodnUtišpičkou hole - BŠH
drženíhole - DRH

faul loktem - LoK
nadáVáni čjnovnikům nebo jejich
napadání(slovni nebo íyzické) - NAD

-sH
EN

napadeni - NAP
naraženízezadu, NAR
nebezpečnáV,ýslroj NBV

nadměrně híUbá hra - NHR
nedovolená hra tělem - NHT
nesportovní chování - NsP
nedovolená úplava lyslíoje - NÚV
nedovolený zásah hráče proli divákov] - NzD
obtěžováni činovnikůutkání oBč
nedovolené opušténíhráčské|avice , oHL
nedovolené opUštěnítrestné]avice - oTL
odmítnútízahájit

hru

ozH

iednom Utkání dvakrát Většínebo osobní
tresl (6', 10'), a je lak automalicky Vyloučen do konce ulkání,
zaznamenáVajise jenom t},to dva kesly Většínebo osobní
a lyloučenido konce úlkáni se nezaznamená!

padnutina míčekPAM
pád pod nohy - PAN
podraženi - PoD
úmyslné posunutibrankv - Pos

Zápis o Ulkáníse podepisuje V kolonkách, lyznačených odlišnoU
barvou podkladU. Trenéii a VedoUci mUžslev (podpis pod sestavou
mužstva) Zápis podepisL.]ji po lyplněníse§tav mUžstev před zahájenim
Utkání a slvrzujítak iejich spráVnost. Bozhodčí,Vedoucí mUžslev
(podpis pod \^i,sledkem Ulkání) a delegá1 (je]i přítomen) zápi§
podepisují po skončeni ulkáni a slvrzují tak správnost Všech údajů,
Hlavni pořadalel podepisuje Zápis o ulkánipřed začátkem Utkání,
LjVede čislo §Vého oP nebo RČ, svým podpisem stvrzuje, že přebřá
zodpovědnost zavěoi rozhodčich, které j§ou uloženy V šatně a za
aulomobil(y), kieré parkuii na pořadalelem označeném místě, Jeho
zodpovědnost končíV momenlu odjezdU rozhodčích z areá|u hřiště.

střídáníhráčů(Více hráčůna hřišli) - sTR
jdeí hlavoL ÚDH

V

Do zápisu o L]lkáni, klomě rozhodčich a zapisovalele, není nikdo opráVněn
cokoliV psál mimo Vyplněni se§tav mužstev a jména hlavniho pořadaleleI

sekání - sEK

přeslupekpřiVhazováni VHA

Vraženina hrazeni , VRA
vysoká hůl(nedovolená hra) - VYs
zdlžaváni hry - zDR
úmyslnéVyhozenímičku z hřišlě - zDR
nedovolené přerušeníhrV brankářem - zDR
slřídání§ úmyslem zdržoval hru , zDR
nedovolené zašlapování rníčku_ zDR
zásah do oblasli hlavy nebo klku _ zHK
zbylečná hrubosl - zHR
hra se zlomenou holí - zlo
úmyslnézlanéní, pokus o zranění - zRA

