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Hlavni pořadalé] svým podpisem před Ulkániín slvlzu]e
zabezpeč€n í podm inek d e ó,304 sŘ ČMsHb

h Ár€

Plodlo!ž€ni

;lo

..ll

ct

2l

Koneěný výlledek

střely n, branku

iv.a.""i -.

a*i.i"r, p.

*
Třé§ly domácich

Třesty hostů

i-

célkotn třC3tý doFácích

i

,,"","r. to"."

celksm tře8ty hostů

Trenér

oddéchový ča3 dorrrácích

9

Podpis
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POZNAMKY ROZHODC|CH
PoZnámky rozhodčíchse \,ypLňUjijenom na svrchním iislu - or]ginálU,
J.sllže nelso- 1e žádrésLílny p:lpomíj.ky k ulká1, ,olhodč, -Ved.

"BF7 PoZNAVEK" a zbyrý p,oslor přešk,lre oba ío7hodč:a Vedouc rrUžslev
se podepjši do přediištěné tabulky, sv}rm podpisem slvlz tl]i, že byIi sezenámeni
s poznámkami rozhodčícha že beíou na VědomiVšechny úda]e uvedené
V 7ápise o Ulkan: lp,eoeVš,m U,ÓzFné I.eslyl

DÉLKA TRESTU

menšitrest (délka nebo 2 min) - 1,,2,
menšilrésl za nespodovní chování (délka nebo 2 min) l\,1P
menši líesl pío hráčskou lavici (dé]ka nebo 2 rnin) l\l L
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osobní trest do konce utkáni)
lrestné stříleni
přlZnaný 9ól
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blankář
obránce
l]točnik
označeni kapilána mužstva za jménem
označeni zástupce kapilána za jménem

,

B

-o
ú

o
@

T,YP vsTŘELEN.Ě BRANKY
Do ko onky

ryP
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UPOZORNĚNÍ
Jako prvníse do seslavy UVede bíankář klerý nastoUpí do branky
na začátku utkáni. Zároveň se ]eho čis o zapiše do tabUlky
"NástUp brankáře", Jeslliže dojde ke střidáni brankářů. zažnamená
se do tabUlky "Náslup brankáie" tře| na, čas čislo brankáře a stav,
K odslupujícimtl brankářl se Uvede počei střel, kterým če]]
Jes1] že hráč dostan-" V jednofi] Ulkánidvakrá1

tresl(6 ]0')

Větši nebo o§obní

a je tak automat cky !ryloučen do konce Ulkán i,
zaznamenáVa]í se jenom tyto dva 1resly Vělši nebo osobni
a Vylo!čeni do konce

!lkáníse nezaznamená]

Zápis o Utkánise podepisuje V kolonkách, Vyznačených odlišnou
barvou podk]adU. Trenéři a VedoUcí mužslev (podpis pod sestavou
n,]užslva) zápis podepisuji po Vyplněni seslav mUžslev před zahájením
ltkánia slvíZuiílak ieiich spráVno§t, Rozhodči, Vedoucí mužslev
(podpis pod Vr'§ledkqm utkáni)a delegát (je-li přilomen) zápis
podepisu]í po skončeníulkánía stvrzujítak spráVnost Všech údajů,
Hlavni pořadalel podepi§uje zápis o utkáni před začátkem uikání,
Uvede čisló §Vého oP nebo BČ, SVým podpisern stvrz!]e, že přebirá
zodpovědnost Za Věc rozhodčich, kleré jsot].Uloženy V šatně a Za
aulomobi](y), které paíkU]i na pořadatelern označenérnrnístě Jeho
Zodpovědnost končiV momentu odjezdU rozhodčích z aíeá u hřiště.
Do žápisu o Ulkáni kromě rozhodčich a zapisovate e neni nikdo opráVněn
cokoli psál mimo VyplneTl spstav -JzsleVa -éna'|,lavn'1o po;adalele'
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bodnutíkoncem hole

-

bodnUtišpičkoúhole

-

BKH

nedovolené bíánéni - BBN

BšH

díženíhole DBH
drženi prot hráče , DRž
naíilmovaný pád - FlL
hákoVáni
HÁK
nedovolené hranímičku rukou - HMR
nedovo]ené drženi míčku,brankářem - HMR
HMR
nedovolené hození mičku brankářem
úmyslné Upuštěni mičku brankářern Za
chrániče nebo za brankovou síť- HMR
zdviženímíčkurUkou Z hraciplochy - HMR
hokejka neodpovída]icí plavidlům - HoK

hozenihoIe ,

rány pěstinebo hrUbost
hla tě]em V ženskémhoke]bale

-

Hoz
HRU

HTž

íaul koienern , KoL
kopnUti, pokus o kopnutí protihráče , KoP

se zapíšenásledujici zkralka:

branka pad a přl hie, kdy maji!bě rnužstva stejný počet hráčů na hiišt
bíalkd padla V přesllovce
(Wuž la pies ]oVá hía
branka z lreslného slři eni)
branka padla V o§labeni
branka padla do píázdné bíanky (mužslvo odvola o brankáře)
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íaul loktem , LoK

nadáVáni činovníkůmnebo jejich
napadáni (slovní nebo íyzické) NAD

napadení

na?ženi zezadu

-

NAP

NAR
nebezpečná B7stroj - NBv
NHR
nadměrně hrubá hra
-

nedovolená.hra_G_l_om -

NHT

nedovolená úprava V,ýstíoje - NúV
nedovolený zásah hráče proti divákovi
NzD
obtěžováni činovníkůutkání , oBč
nedovo]ené opušlění hráčskélavice , oHL
nedovo ené opušiěnítre§tné lavice
oTL
odmitnUtí zahájil híu o?H

padnutína .níčekpád pod nohy
podražení ,
posunUlibranky §ekání střídáni hráčů(Více híáčůna hřišl ) ,
údeíhlaVoL] přestupek při Vhažováni vražení na hrazení

q/soká hůl (nedovolená hra) zdlžováni hry úmy§lné 4/hozeni rníčkUz hříště ,
úmyslné posUnUti branky -

slřidánis úmyslem Zdížovat hru
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sEK
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VRA

VYs
zDR

zDR
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zDR

-nedovolené 2ašlapoVáni míču zDR
zásah do obla§ti hlavy nebo krku - zHK
hra zlomenou holi

ú.nyslnéžraněni, pokus o zranění
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