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POZNÁMKY ROZHODČÍCH
Poznámky rozhodčíchse VyplňUji]enom na svlchním lisiu - oíig]nálu,
Jesiliže ne]sou ze žádnéstíany připominky k Uikáni rožhodčiuvede
'BEZ PoZNÁt!,4EK" a zby]ý prosloí přeškíhe. oba rozhodčía VedoucimUžstev
se podepíšidopředtištěné labu|ky s\^im podpisem slvrzuIi že byli sezenámeni
s poznámkam rozhodčícha že beroLr na Védomi Všechny údaje lvedené
v laplse o ulka4l lpredevs,m jlo,ze-é líeslyl

oFlclÁLNi ZKRATKy pRo vyplŇovÁHí zÁplsu o urxÁrui
DÉLKA TRESTU

PRovlNĚNí

menšilrest (délka 1 nebo 2 fi] n) 1,,2,
menšítresl za nesportovnichováni(dé ka 1 nebo 2 rnin) ,MP
menši lresl pío hráčskou |av]ci (dé ka 1 nebo 2 rnin) ,lVlL
Většílrest (dé ka 3 nebo 5 rnin) , 3,, 5,
osobnitrest (délka 6 nebo 10 m]n) _ 6,, 10,
osobnílresl do konce utkání _oK
tíest Ve hře (= Větši trest + osobnitresl do konce Utkání) TH
treslné §třílení
přiznaný gól

PosT
brankář

,Ts

_PG

_B

obránce _o
útočnik ú

označeni kapilána mužstva za jménem
o/načenízáslupce kapllana za jménem

o
@

TYP vsTŘELEt{É anlNxv

Do kolonky TYP se zapiše následUjici zkraika]

branka padla při hře, kdy rnalí obě mužstva stejný počel hráčú na hřišli - EQ
branka padla V piesilovce
(využilá přesilová hía, ii. i blanka z líeslného stříleni)
branka padla v oslabeni _sH
branka padla do plázdné branky (mužsivo odvolalo brankáře) _EN

UPOZORNĚNÍ
Jako prvnise do seslavy Uvede bíankář, klerý nastoupido branky
na začátku ulkáni Zároveň se jeho óíslo zapiše do labUlky
"Nástup bíankáře", Jeslliže dojde ke slřidáni brankářů, zaznamená
se do labulky "NástUp brankáře" lřetina, čas, číslobrankáře a stav,
K odslupirjicimu brankářise uvede počet slřel, kterým čelil,

Jeslliže hráč doslane V jednom úlkánídvakrát Vělší nebo osobní
kest (6'. l0'), a ie tak aUlomalicky lyloučen do konce Ulkání,
zaznamenáVajíse jenom

t},to

dva lresly Vélšínebo osobní
Ulkánise nezaznamená|

a VyloUčenido konce

Záp]s o Ulkáníse podepisuje V koionkách, vyznačených odlišnoU
barvoU podkladu. Trenéři a VedoUci mUžstev (podpis pod seslavoU
mužslva) žápis podepisuii po Vyplnéni sestaV rnužstev před Zahájením
Ulkáni a slvrzuií lak Jeilcll spláVnos1 Bozhodčí,Vedoucí mužstev
(podpls pod !^ýsledkem Ulkáni)a delegát (je-li přítomen)zápis
podepisuii po skončeni Ulkáni a slVíZUjitak spráVnost Všech údajú,
Hlavni pořadalel podep]suie zápis o ulkánipřed začátkem Ulkáni,
UVede čislo sVého oP nebo Bc, SVým podpisem stvlzuje, že přebírá
zodpovědnost za Věcl rozl]odčich, kteíéjsoU Uloženy V šatně a za
aUlomobil(y), které paíkll]i na pořadalelem označenémmislě, Jeho
zodpovědnosl končiv momentu odjeldU rozhodčich z areálu hřišlě,

Rožhodéi Podpis

Vedoucim,

domácich

Pódois

Fozhodói Podpi§

Vedoucim

hosn]

Podpi§

Do zápisU o Ulkáni kromě rozhodčich a žapisovaiele nenínikdo opráVněn
cokoli psat mimo Vyplněni seslaV mUžslev a lrr]éna hlavního pořadalele!

bodnutikoncem hole - BKH
nedovolené bráněni BRN
oodr,Jll šp čkou 1ole BŠH
drženihole DRH

díženiprotir,,dče- DRŽ
naíilmovaný pád - FlL
hákovan' - HÁK
nedovolené hranimíčku rukou - HMR
nedovolenédrženímíčkubrankářern HMR
nedovolené hozenimičku blankářem , HMR
úmyslné Upušlění míčkUbrankářern za
chrán]če nebo za brankovou siť - HMR
zdviženi mičku rukou z hracíplochy HMR

hokeika neodpovídaiícípravidlům - HoK

hozenihole

rány pěstí nebo hrubost
hía lélem v ženskémhokejbale

, Hoz
- HRU
-

Hž

kopnuli, pokus o kopnUlí plotihráče _

KoP

íaul loktem

Lok

faulkolenem - KoL

krosček - KRo

nadáVáni činovníkůmnebo ieiich
napadáni (slovnínebo íyzické) - NAD

napadení - NAP
nalaženízezadu - NAR

nebezpečná \^islroj

, NBv

nadměrně hrubá hra , NHR
nedovolená hra tělem - NHT
nedovolená upíava \^islíoje NÚv
nedovolený zásah hráče píoti divákovi - NzD

obléžováníčlnovnikůulkáni - oBč
nedovolenéopuštěníhráóskélaVice oHL
nedovolené opuštění trestné lav]ce
odmítnutízahájii hru

, oTL
- ozH

padnulína míčekPAM
pád pod nohy - PAN
podražení , Poo
posunUtíbranky , Pos
sekáni , sEK

slřídánihráčů (Více hráčů na

hřišli) sTR

Udeí hlavoJ ÚDH

- VHA
Vraženína hlazení - vRA

přestupek přiVhazování

Wsoká hůl (nedovolená

hra) VYs

zásah do oblas] h aly nebo

kíku zHK
, zlo

zdržováníhry,
úmyslnélyhození míčk!z hřišlě ,
úmyslnéposLlnLltil]ranky
siřidánís úmyslern zdržoval hru _

zDR
zDR
zDR
zDR
-nedovo ené Zaš apování mičU zDR
hía zlornenou holi

úmys né 7raněni pokus o zraněni

- zRA

