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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodóich se \,yp ňuji jenom na svrchním listu - orig nálLJ,
Jestliže ne]sou ze žádnéskany přrpominky k Utkání, rozhodčiUvede
"BEZ PoZNÁNlEK' a zbvlý prostor přeškrlne. oba rozhodči a Vedouci mUžsiev
se podepišídopředlištěné lab!lky, s\.ý.n podpi§em stvrzuji, že byliseznámen
s poznámkami rozhodčjch a že beroU na VědomiVšechny údaje lvedené
V 7apise o Ulka-i(piede\,šim uložeré Iíeslyl
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menšilrest (dé|ka ] nebo 2 min)

osobnítr€st (délka 6 nebo 10 min)
osobniirest do konce utkáni
tlestVehře(=Vělšilre§1 + osobnitre§t do konce utkání)
lrestné stříleni
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menšílíeslpro híáčskou lavici(délka 1 nebo 2 min)
Vělšikest (dé|ka 3 nebo 5 min)
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označeníkapitána mUžstva za jménern
označeni zásiUpce kapitána za jménem
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BRANKY

UPOZORNĚNÍ
Jako prvni se do se§ta\ry Uvede brankář, který nastoupído branky
na začátku ulkání, Zároveň se jeho čísloZapíše do tabulky

"NáslUp brankáře'. Jestliže dojde ke střídáni brankářů, Zaznamená
§e do tabulky "NástUp brankáře" třetina, čas, čislo brankáře a stav,
K odstupujicimu brankáři se uvede počel střel, kterým čeljl,
Jestliže hráč do§tane v jednom Utkáni dvakrál Větši nebo osobní
řesl (6', 10'), a je tak aulomaticky Wloučen do konce ulkání,
žaznamenávaií se jenorn t!4o dva tresty Většínebo osobní
a vyloučenídokonce utkáníse nezaznamená|
Zápi§ o utkáníse podepjsuje v kolonkách, vyznačených odlišnoU
barvou podkladu, Trenéři a Vedoucímužstev (podpis pod sestavoU
mužstva) zápis podepisuji po Vyplněnísestav mužstev před Zahájenírn
Utkáni a stvrzuiítak ieiich spráVnost. Rozhodčí,Vedouci mužsiev
(podpis pod Výsledkem ulkání) a delegát (je-li přitomen)zápis
podepisují po §končení L]lkánía stvrzujítak spráVnost Všech údajů,
Hlavni pořadatel podepisuje zápis o Utkáni před začátkem utkáni,
Uvede čísiosvého oP nebo BČ. s\^inr podpisem slvrzuje, že přebírá
zodpovédnost za Věci rozhodčích, kleré jsou uloženy v šatně a za
aulomobil(V), ktelé parkuii ná pořadalelem označenérnmístě, Jeho
zodpovědno§1 končíV momentu odjezdu rozhodčích z areálu hřiště,

RožhodčiPodpis -
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Do zápisu o Ulkáni, kromě íozhodčicha zap]sovale|e, neni nikdo oprávněn
cokoliv psál mimo Vyplněni seslav mužstev a jména hlavniho pořadatele!
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bodnutikoncem hole - BKH
nedovolénébránění BRN

bodnul'špičkounole BŠH
drženíhole - DRH

dížeTlpíotil-.áčeDRŽ
naíiimovaný pád - FlL
hákování - HÁK

nedovolené hranimíčku rukou HMR
zdviženimíčkurukou z hracíplochy - HMR

hokejkaneodpovídaiícipraVidlům HoK
hozeníhole - Hoz
Vyhozeníhole

či iakéhoko]iV předrnělu z (na) hřišté , Hoz
rány pě§tí nebo hrubost - HRU
hía lélePl V ženskémhoKejbalL - HTŽ

íaLllkolenem
krosček íaul loklem -

kopnUti, pokus o kopnUtí proiihráče

Do kolonky TYP se zapíšenásledUjicí zkratka:

branka padla při hře, kdy rnaji obě mužstva slejný počel hráčůna hřišli
branka padla V přesilovce
(Vy!žilá přes] ová hía, tj, i bíanka z treslného stříleni)
bíanka padla v oslabení
branka padla do prázdné branky (mUžstvo odvolalo brankáře)

í zÁplsu
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KoL
KoP
KRo

LoK

nadáVáni činovnikůmnebo jejich
napadání(slovní nebo íyzické) - NAD

napadení - NAP
naraženízezadu - NAR

nebezpečná\,ystloi NBv

- NHR
- NHT
nesporlovnichování NsP

nadrněrně hrubá hra
nedovolená hra iělem

nedovolena úpíavauýs|,o]e NÚV
nedovolený zásah hráče proti divákovi - NzD
oblěžován: čino!níkj Ulkání oBč
nedovolené opušténi hláčské lavjce - oHL
nedovo ené opušlěnitrestné lavice - oTL
odmitnuti zahájit
ozH

hru

padnutína miček , PAM
pád pod nohy - PAN

podražení PoD
- Pos

úmyslné po§Unutíbranky

sekání - sEK

slřídáníhráčů(Více hláčůna hřišti) - sTR
úder hlavou - ÚDH
přeslupek při Vhazováni - vHA
vraženina hrazeni - vRA
Vysoká hůl(nedovolená hra) , VYs
zdížováni hry - zDR
úmyslné Whozenímíčkuz hřiště zDR
nedovolené přerušeníhry brankářem , zDR
střidání § úmyslem zdržoval híu - zDR
nedovolené zašlapování mičku zDR
zásah do oblasti hlaly nebo krku zHK
zbytečná hrubost , zHR
hra §e zlomenou holí - zlo
úmyslnézranění, pokus o zranění - zRA

