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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky íozhodčíchse WplňUJiienom na svrchnim lislu _ originálu
Jeslliže neisou ze žádnéslrany připomínky k utkáni, rozhodči uvede
"BEz PozNÁN,lEK" a zbylý pro§tor pieškňne, oba rozhodči a Vedoucí mužslev
se podepišídopředlištěné tabulky, s\^ým podpisem stvrzuji, že by]i seznámeni
s poznámkami rozhodóich a Že berou na vědomí VŠechny údaje uvedené
V zápise o Ulkáíí(předevšimÚložené tresly).
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DÉLKA TRESTU

menšitíesl (délka 1 nebo 2 min) -

menšííresl pro hráčskou lavici (délka 1 nebo 2 min) Vétšítíest(délka 3 nebo 5 min) osobnítrest (délka 6 nebo 10 min) osobní lre§t do konce utkání
tresl Ve hře (= většítresi + osobnítrest do konce utkání) lrestné střilení přiznaný
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označeni kapilána mUžslva za jménem
označenízáslupce kapiiána za jménem
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TYP VSTŘELENĚ BRANKY

blanka padla při hře, kdy maiiobé rnUžstva stejný poĎet hráčů na hřišli
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Jako pívnise do §esla!ry uvede brankář, klery nastoupí do branky
na začálku Ulkáni. Zároveň se jeho číslozapíše do tabUlky
"Nástup brankáře", Je§lliže dojde ke střídáni brankářů, zaznamená
se do tabulky 'Náslup blankáře" iřetina, čas, číslobrankáře a stav.
K odstupujícímu brankáři se uvede počel střel, kteďm čelil.
Jestliže hráč do51ane v jednom utkáni dvakrát Větši nebo osobni
1rest (6', 10'), a je tak automaticky Wloučen do konce Ulkání,
zaznar,nenáVaji se jenom tyto dva tresty Vétšínebo osobni
a Vyloučeni do konce utkánise nezaznamená|
Zápis o Utkáníse podepisuje V kolonkách, Vyznačených odlišnou
barvoú podkladu. Trenéři a Vedoucí mužstev (podpis pod §estavou
mužstva) zápis podepisu]í po Vyplnénisestav muž§tev před zahájenim
Utkánia stvrzujítak iejich spráVnost. Bozhodčí,Vedouci mužstev
(podpis pod \4isledkem utkání) a delegái (ie-|i přítomen) Zápis
podepisuji po skončeníUtkáni a stvrzujítak spláVno§t Všech údajů.
Hlavní pořadatel podepisuje zápi§ o Ulkánipřed začálkem Utkáni,
Uvede číslosvého oP nebo RČ, SVým podpisem stvrzuje, že přebírá
zodpovědnosl za Věci rozhodčich, které j§oU uloženy V šatně a za
aulomobil(y), které parkúii na pořadatelem označeném místě- Jeho
zodpovědnosl končívmomentu odjezdU rozhodčich z areálU hřiště,
Do zápisu o utkáni, kromě lozhodčich a zapisovatele, není nikdo oprávněn
cokoliV psát mimo Vyplněnisestav mUžstev a ]ména hlavního pořadalele!
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hákování HÁK
nedovo]ené hraní míčku.ukou - HMR
Zdviženi míčkuíUkou 2 hraci plochy
HMR
hokejka neodpovidajíci pravidlům , HoK

hozeníhole -

\ryhozeníhole

Hoz

či jakéhokoliV předmétU z ina) hřiště Hoz
rány pěstí nebo hrubost - HRu
hra lělem v ženskémhokejbalU

Híž

KoL
kopnutí, pokus o kopnutí protihráče - KoP
laulkolenem

-

KRo

klosček

Do kolonky TYP se Zapiše následující zkíatka.

(Využitá přesilová hra,

bodnutikoncem hole , BKH
nedovolené bránění _ BRN
bodnutišpičkou hole _ BšH
díženihole _ DRH
drženi prolihráče - DRž

íaUl loklém LoK
nadáVáni činovníkůmnebo jejich
napadání (slovní nebo fyzické) - NAD

napadení , NAP
naraženízezadu - NAR

nebezpečná V,ýstloj nadměíně hrubá hra nedovolená hra tělem ,
nesportovni chováni nedovo'ená úprava \4;,slíoje nedovolený zásah hráče ploli divákovi
obléžovaničinovriků ulkání nedovolené opuštěníhráčskélavice nedovolené opuštěnílrestné lavice odmihuií zahájit hru padnutína míčekpád pod nohy podražení ,
úmyslné posunulíbranky

NBv
NHR

NHT

NsP
NÚV

NzD

oBč
oHL
oTL

ozH
PAM
PAN

PoD

- Pos

sekání - sEK

střidánihráčú (Více hráčú na hřišti) - sTR
úder hlavou - ÚDH
pře§tupek přivhazování vražení na hrazeni lysoká hůl(nedovolená hra) ,

vHA
vRA
VYs

úmy§lné Vyhozeni mičku z hřišlě nedovolené přerušeni hry brankářem slřidánís úmys|em zdržovat hrú nedovolené zašlapování míčkuzásah do oblastihlavy nebo kíku -

zDR
zDR

zdlžoýáníhly - zDR

zDB
zDR

zHK

zbylečná hrubost zHR
hra se zlomenou holí , zlo
úmy§lné zranění, pokus o zlaněni - zRA

