Pokyny pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB
 Záznamy rozhodcov:

 Pred stretnutím:
» zapisovateľ:
• súťaž, zápas, kolo:
• dátum, hala:
• zapisovateľ, časomerač:
• organizátor:
• DOMÁCI, HOSTIA:
• hlavný organizátor
(usporiadateľ):
• rozhodcovia:
• observer (delegát):

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, predpíše družstvá a rozhodcov, všetko čitateľne paličkovým písmom;
kód súťaže napr.: MEX; číslo zápasu podľa Rozpisu zápasov napr.: 12; číslo kola podľa Rozpisu zápasov napr.: 2. kolo;
napr.: sobota 24. 9. 2016; hala napr.: ŠH Elán, Bratislava;
mená zodpovedných osôb napr.: František Novák;
organizujúci klub napr.: ŠK Lido Bratislava;
predpísané družstvá podľa Rozpisu zápasov;
meno hlavného usporiadateľa napr.: František Novák;

• v tomto priestore rozhodcovia popisujú závažnejšie previnenia (ďalej rieši Disciplinárna komisia SZFB), prípadne uvádzajú skutočnosti, ktoré sa nezmestili do záznamu na prednej
strane zápisu o stretnutí;
• nevyplnenú časť Záznamu rozhodcov preškrtnú;
• obaja rozhodcovia a kapitáni, či vedúci družstva (pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov) sa podpíšu do príslušných riadkov v spodnej časti Záznamu rozhodcov;
• svojim podpisom kapitáni potvrdzujú, že boli oboznámení so Záznamom rozhodcov, a že berú na vedomie všetky skutočnosti uvedené v zápise o stretnutí.

predpísať mená na základe predložených licencií;
predpísať meno na základe predloženej licencie;

» vedúci družstva:

vyplní do stanoveného času pred stretnutím zoznam hráčov; najskôr uvedie brankára a potom hráčov v poli v poradí podľa čísiel;
• číslo, post, priezvisko, meno kapitána označí písmenom ,,C“ a brankára písmenom ,,G“ (jedna kolónka pre brankára je už predpísaná, ďalší brankári budú uvedení
a dátum narodenia:
na nasledujúcich riadkoch), hráči v poli budú uvedení v poradí podľa čísel; ďalej uvedie dátum narodenia u každého hráča;
• v poslednej kolónke:
označí hráčov, ktorí hosťujú (písmeno H), ďalej hráčov, ktorí sú na súpiske iného družstva toho istého klubu (napr.: B), ďalej hráčov mladšej vekovej
kategórie (v chlapčenských kategóriách: písmeno J - junior, Do - dorastenec, SZ - starší žiak, MZ - mladší žiak, SP - staršia prípravka, MP - mladšia
prípravka; v dievčenských kategóriách: Jy - juniorka, Dy - dorastenka, SZy - staršia žiačka, MZy - mladšia žiačka, SP - staršia prípravka, MP mladšia prípravka);
• realizačný tím:
uvedie funkciu, priezvisko, meno a dátum narodenia člena realizačného tímu; prípadne licenciu (trénera);
• nástup brankára:
doplní číslo brankára nastupujúceho na začiatku stretnutia;
• úvodná zostava (line-up):
doplní čísla hráčov v poli nastupujúcich na začiatku stretnutia;
• podpis vedúceho družstva: potvrdzuje zodpovednosť za správnosť všetkých vyššie uvedených údajov a fakt, že vedúci družstva už nemôže zápis hráčov doplňovať;

» rozhodcovia:

po náhodnej kontrole totožnosti hráčov (čísla zapíše do príslušného kolónky) a po kontrole totožnosti vedúceho družstva a trénera;
30 minút pred stretnutím preškrtnutím prázdnych riadkov v zostave znemožní dopísanie ďalších hráčov, či členov realizačného tímu; ďalej vyplní
kolónku certifikácie mantinelov a bránok, rozmery ihriska, prítomnosť zdravotnej služby a iné uvedené, kam uvedie údaje zistené priamo na ihrisku.

 V priebehu stretnutia:
» zapisovateľ:
• začiatok stretnutia:
• PRI STRELENÍ GÓLU:
• tr. (tretina)
• čas tretiny:
• gól:

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom;
napr.: 15:37 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;

1., 2., 3., P (predĺženie);
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
číslo strelca gólu (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam
nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
číslo hráča (nahlási rozhodca), ktorý sa na góle podieľal asistenciou (prihrávkou); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza
• A (asistencia):
v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich;
• skóre:
- pomlčka alebo nevyplnená kolónka znamená, že gól padol pri hre 5 na 5, 4 na 4 alebo 3 na 3;
• kód gólu
P znamená, že družstvo strelilo gól v presilovke;
O znamená, že družstvo strelilo gól v oslabení;
S znamená, že družstvo strelilo gól pri power play do prázdnej bránky súpera (gól nie je započítaný do štatistík brankára);
V znamená, že sa jedná o vlastný gól (číslo strelca sa uvádza číslo hráča, ktorý si strelil vlastný gól).
• PRI TRESTNOM STRIEĽANÍ (zapisuje sa do kolónky gól):
u rozdielového trestného strieľania po predĺžení sa preškrtnú kolónky tretina, čas a asistencia;
1., 2., 3., P (predĺženie); v ktorej tretine bolo vykonané trestné strieľanie;
• tr.: (tretina):
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
• čas tretiny:
číslo hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo
• gól (číslo hráča):
hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
pri trestnom strieľaní sa preškrtáva;
• A (asistencia):
pri premenení trestného strieľania sa zapíše aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich; pri nepremenení sa kolónka preškrtne;
• skóre:
T znamená, že trestné strieľanie bolo premenené;
• kód gólu:
X znamená, že trestné strieľanie nebolo premenené;
• PRI VYLÚČENÍ:
1., 2., 3., P (predĺženie);
• tr. (tretina)
každá tretina začína časom 0:00 a končí časom 20:00, alebo 15:00 (podľa predpisu jednotlivej súťaže);
• čas tretiny:
číslo hráča, ktorému je udelený trest (nahlási rozhodca), zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča,
• hráč:
pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov;
• trest: označenie trestu: 2 znamená dvojminutový trest
5 znamená päťminutový trest
10 znamená osobný desaťminutový trest, môže byť uložený len v spojitosti s dvoj- alebo päťminutovým trestom, ktorý je uložený v rovnakom čase, ale
zapísaný je na ďalšom alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;
ČK znamená vylúčenie do konca stretnutia (druh určuje kód priestupku), s vylúčením do konca stretnutia je vždy uložený päťminutový trest, ktorý je
uložený v rovnakom čase ale zapísaný je na ďalšom, alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi;
• kód priestupku:
612 vylúčenie do konca stretnutia 1
614 vylúčenie do konca stretnutia 2
616 vylúčenie do konca stretnutia 3
901 sekanie
902 blokovanie hokejky
903 zdvíhanie hokejky
904 vysoká hokejka
• NÁSTUP BRANKÁRA:

• TIME-OUT:
• I., II., III. TRETINA,
PREDĹŽENIE
• POČET DIVÁKOV:
• STRELY NA BRÁNKU:

rozhodca
rozhodca

912 nesprávne kopnutie / faul nohou
913 vysoký kop
914 vstup do malého bránkoviska
915 nedovolená vzdialenosť
916 nedovolený výskok
917 nesprávne vyhodenie
918 nesprávne prevedený voľný úder

919 hra na zemi
920 hra rukou
921 hra hlavou
922 nesprávne striedanie
923 opakované priestupky
924 zdržovanie hry
925 nešportové správanie

pri striedaní brankárov uviesť tretinu a čas tretiny, v ktorej prišlo ku striedaniu brankára,
uviesť číslo nastupujúceho brankára, v súťažiach, v ktorých je stanovená povinnosť
počítať strely sa najviac za každého brankára (pokiaľ príde k striedaniu) za lomítko napíše
počet striel, ktoré na neho boli vyslané (vrátane striel, ktoré skončili gólom); príklad:
tretina a čas tretiny, v ktorej bol čerpaný oddychový čas;
doplní výsledok danej tretiny (nie celkové skóre po danej tretine);

926 hra bez hokejky alebo nezobratie
zlomenej hokejky
927 nesprávne vybavenie či opomenutie
opravy vybavenia
928 neuvedený v zostave
929 sabotáž hry
930 neoprávnená kontrola vybavenia súpera

tr.

čas tretiny

číslo / strely

I.

0:00

99 / 18

III.

2:45

1 / 6

počet stanoví organizátor v 15. minúte 2. tretiny; povinnosť uvádzať počet divákov stanovuje predpis súťaže;
po každej tretine a celkovo (povinnosť počítať strely stanovuje predpis súťaže); počítanie striel na bránku: do štatistiky, ktorá je uvedená v
zápise o stretnutí sa počítajú iba strely, ktoré zasiahli priestor bránky, a to sú: 1. strely, ktoré skončili strelením gólu; 2. strely, ktoré zachytil
alebo vyrazil brankár; strely, ktoré NIE SÚ započítavané: strely mimo a zablokované pokusy o strelu;

kapitán hostí

podpis

podpis
podpis

 Samostatné nájazdy
Domáci

Séria 1

Séria 2

Séria 3

Séria 4

Séria 5

Hráč č.

Séria 6

Séria 7

Séria 8

Hostia

Séria 1

Séria 2

Séria 3

Séria 4

Séria 5

Séria 6

Séria 7

Séria 8

Hráč č.

Gól

Gól

• kód gólu:
T - znamená, že samostatný nájazd bol premenený
X - znamená, že samostatný nájazd nebol premenený

• kód gólu:
T - znamená, že samostatný nájazd bol premenený
X - znamená, že samostatný nájazd nebol premenený

 Po ukončení stretnutia:
» zapisovateľ:

905 hra medzi nohami
906 hákovanie
907 nedovolené vrážanie
908 vrážanie chrbtom do súpera
909 hrubosť
910 držanie
911 bránenie v hre

kapitán domácich

podpis

• konečný výsledok:
• koniec stretnutia:
• najlepší hráč stretnutia:
• počet presiloviek:
• podpis:

vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom;
súčet výsledkov jednotlivých tretín a predĺženia; pokiaľ stretnutie rozhodli samostatné nájazdy po predĺžení, konečný výsledok je doplnený
označeným sn; konečný výsledok stretnutia rozhodnutého v predĺžení je doplnený označením pp;
napr.: 19:17 – uvádzať v minútach, nezaokrúhľovať;
zapíše číslo zvoleného hráča; za výber hráča je zodpovedný hlavný organizátor (usporiadateľ), tréner družstva má právo najneskôr 5 minút pred
koncom 3. časti nahlásiť najlepšieho hráča družstva hlavnému organizátorovi (usporiadateľovi);
uvedie počet presiloviek (nie počet vylúčení), ktoré malo k dispozícii domáce resp. hosťujúce družstvo;
zapisovateľ a časomerač podpíšu ZOS;

» hlavný organizátor
(usporiadateľ):
» rozhodcovia:

podpíše Zápis o stretnutí; bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadá výsledok do systému SZFB (ISF) v zmysle predpisu súťaže;

» kapitáni:
» observer (delegát):
» hlavný organizátor
(usporiadateľ):

podpíšu Zápis o stretnutí; pokiaľ je kapitán mladší ako 18 rokov, podpíše Zápis o stretnutí vedúci družstva;

skontrolujú konečný výsledok podľa počtu strelcov jednotlivých družstiev, preškrtnutím znemožnia dopísanie ďalších údajov, zapíšu všetky zistené
dôležité skutočnosti (nedostatky v usporiadateľskej činnosti, zranenie, vylúčenie do konca stretnutia a pod.), doplnia sa prípadné námietky kapitánov
družstiev; nechajú Zápis o stretnutí podpísať kapitánmi družstiev, observerom (delegátom) a nakoniec sa sami podpíšu. Kópie odovzdajú kapitánom.
V prípade udelenia vylúčenia do konca stretnutia 3, si originál Zápisu o stretnutí nechávajú a posielajú na adresu DK SZFB spolu s podrobnou správou
o priestupku;
podpíše Zápis o stretnutí;
odošle originál Zápisu o stretnutí najbližší pracovný deň po odohraní zápasu riadiacemu orgánu súťaže na určenú adresu príslušného sekretariátu

