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Náplň přednášky

- co je zápis o utkání, jeho význam
- popis zápisu
- jak vyplňovat zápis o utkání
- doporučení v postupech vyplňování
- modelové „utkání“ – vyplnění zápisu
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Manuály, příručky

- formulář zápisu o utkání

- a příručka „Pokyny pro zpracování zápisu o utkání a 
činnost pomocných rozhodčích“
na adrese http://www.cslh.cz v menu
ČSLH → Rozhodčí → Dokumenty

- tato prezentace na webu KR KSLH Praha
na adrese http://www.rozhodci-praha.org



24.9.2011 Tomáš BATTĚK 4

Zápis o utkání

- záznam o průběhu zápasu

- kvalita zápisu (čitelnost ☺, správné údaje,…) – závisí
na ní zpracování statistických údajů, práce řídícího 
orgánu soutěže

- elektronický zápis – od letošní sezóny
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Zápis o utkání
č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

OČ B:OČ A:CELKEM

Konec utkání
SN

Začátek utkáníP
3
2

BB min

1

ZNBB BA min OBZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B
střely  
A:B

tresty  
A:B

v y užití 
A:B

oslabení 
A:B

ZBA1

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek

A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis

samostatné nájezdy

rozhodčí, delegát, oficiality
brankový rozhodč í dohl ížitel trestné lavice časoměřič zapisovatel brankový videorozhodčí

podpisbrankový rozhodč í dohl ížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodčí čárový rozhodčí

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

zranění A zranění B

popis D / N popis D / N

poznámky k utkání

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

© ELZA – LUDUS, MDsof t s.r.o. 2010

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  

podpisza domácí převzal  za hosty převzal  
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Hlavička zápisu
č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B
střely  

A:B
tresty  

A:B
v y užití 

A:B
oslabení 

A:B
ZBA1 ZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2 ZNBB BA min OB BB min

1
2
3
P Začátek utkání Konec utkání

SN

CELKEM OČ B:OČ A:
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Hlavička zápisu

.
Hostující tým (B)

.

.

.

.

div áků č. utkání

Domácí tým   (A)

datum začáteksoutěž místo

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

soutěž zkratka soutěže: ELH, 1.L, 2.L, ELJ, ELSD, LJ, LSD,… ���� ���� ���� ���� ����

místo město nebo název zimního stadionu ���� ���� ���� ���� ����

datum datum utkání ���� ���� ���� ���� ����

začátek plánovaný začátek utkání ���� ���� ���� ���� ����

diváků počet diváků ���� ���� ���� ���� ����

č.utkání číslo utkání podle rozpisu soutěží ���� ���� ���� ���� ����

název domácího klubu
(barva dresů)
název hostujícího klubu
(barva dresů)

����

����

ELH 2.L
v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

1.L

���� ����

hostující tým (B) ���� ���� ���� ����

domácí tým (A) ���� ����
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Informace
a události –
domácí
tým

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B

střely  

A:B

tresty  

A:B

v y užití 

A:B

oslabení 

A:B
ZBA1 ZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2 ZNBB BA min OB BB min

1
2
3
P Začátek utkání Konec utkání

SN

CELKEM OČ B:OČ A:
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Informace
a události –
hostující
tým

č . post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č . post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B
střely  
A:B

tresty  
A:B

v y užití 
A:B

oslabení 
A:B

ZBA1 ZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2 ZNBB BA min OB BB min

1
2
3
P Začátek utkání Konec utkání

SN

CELKEM OČ B:OČ A:
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Informace a události
č. post S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

Domácí tým   (A) GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis
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Sestava týmu
č. post S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Domácí tým   (A) GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty
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Sestava týmu
č. postPříjmení, jméno   C/A č. registrace

.

.

.

.

.

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

č. číslo dresu hráče ���� ���� ���� ���� ����

příjmení, příjmení hráče
jméno jméno hráče
C / A C=kapitán, A=náhradní kapitán
P P=hráč narozený po 31.prosinci 1974, který musí nosit přinejmenším chránič očí
J J=junior (jen v soutěžích dospělých)
SD SD=starší dorostenec (jen v soutěžích juniorů a dospělých)
MD MD=mladší dorostenec (jen v soutěžích staršího dorostu, juniorů a dospělých)
Ž Ž=žák (jen v soutěžích dorostu a juniorů)
číslo registrace číslo registračního nebo hráčského průkazu ���� ���� ����

místo, kde hráč hraje
GK=brankář, (L,R)D=obránce, F=útočník , C=stř.útočník , LW=levé k řídlo, RW=pravé k řídlo
„lineup“= pořadí pětek  v sestavě před utkáním
součet střel hráče na branku (střely kryté plus vstřelené branky)

post

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L

���� ���� �������� ����
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Funkcionáři týmu
č. post S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Domácí tým   (A) GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty
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Funkcionáři týmu

- trenér (trenéři) zapsaný v zápise
→ nutnost předložit ke kontrole průkaz (licenci)

- licence: „A“, „B“, „C“

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

vedoucí týmu příjmení a jméno vedoucího týmu ���� ���� ���� ���� ����

trenér příjmení, jméno a licence trenéra ���� ���� ���� ���� ����

…-podpis podpis ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Góly
č. post S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Domácí tým   (A) GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty
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Góly
- P1,…,P6 a N1,…,N6

hráči na ledě
- negativní – tým, který 

obdržel tento gól!!!

S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6

.

.

.

čas

GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B)

.

.

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

čas čas vstřelení gólu ���� ���� ���� ���� ����

S číslo dresu střelce gólu ���� ���� ���� ���� ����

A1 číslo dresu prvního asistenta gólu ���� ���� ���� ���� ����

A2 číslo dresu druhého asistenta gólu ���� ���� ���� ���� ����

# pořadové číslo gólu
herní situace:
5/5, 5/4, 5/3, 4/5, 4/4, 4/3, 3/5, 3/4, 3/3,
TS=trestné střílení,  SN=samostatné nájezdy

P1,P2,...,P6 pozitivní účast (všichni hráči včetně brankáře týmu, které vstřelilo gól) ���� ���� ����

N1,N2,…,N6 negativní účast (všichni hráči včetně brankáře týmu, které obdrželo gól) ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L

���� ���� ����HS ���� ����
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Tresty
č. post S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

v edoucí týmu (příjmení,jméno) v edoucí týmu – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Domácí tým   (A) GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty
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Tresty

- délka (druh) trestu
„4“ případně „2+2“ – pouze ve 
zvláštním případě

č. Min. dův od Od Do

.

.

.

čas

Tresty

.

.

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

čas čas uložení trestu ���� ���� ���� ���� ����

č. číslo hráče, který obdržel trest ���� ���� ���� ���� ����

min. délka trestu: 2, 4, 5, 10, 20, 25 nebo TS ���� ���� ���� ���� ����

důvod zkratka přestupku (viz. seznam zkratek) ���� ���� ���� ���� ����

od čas začátku trestu ���� ���� ���� ���� ����

do čas konce trestu ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Brankáři –
střídání
a evidence

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B

střely  

A:B

tresty  

A:B

v y užití 

A:B

oslabení 

A:B
ZBA1 ZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2 ZNBB BA min OB BB min

1
2
3
P Začátek utkání Konec utkání

SN

CELKEM OČ B:OČ A:
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Střídání brankářů

čas BA BB

Střídání brankářů

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

čas čas střídání brankáře ���� ���� ���� ���� ����

BA číslo dresu nastupujícího brankáře týmu A ���� ���� ���� ���� ����

BB číslo dresu nastupujícího brankáře týmu B ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Evidence brankářů

- 3 řádky = 2 brankáři + náhradník
- !!! hra bez brankáře
→ odchytané minuty (součet)

→ obdržené góly

OG

Evidence brankářů

BB minBA min OG

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

BA číslo dresu brankáře týmu A ���� ���� ����

BB číslo dresu brankáře týmu B ���� ���� ����

min. počet minut každého brankáře ���� ���� ����

OG obdržené góly každého brankáře ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Oddechový čas, 
začátek a konec 
utkání

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

OČ B:OČ A:CELKEM

Konec utkání
SN

Začátek utkáníP
3
2

BB min

1

ZNBB BA min OBZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B

střely  

A:B

tresty  

A:B

v y užití 

A:B

oslabení 

A:B
ZBA1

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek
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Oddechový čas, začátek
a konec utkání

- čas začátku utkání nemusí být 
plánovaným začátkem (hlavička 
zápisu)

Konec utkáníZačátek utkání

OČ B:OČ A:

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

začátek utkání čas skutečného začátku utkání ���� ���� ���� ���� ����

konec utkání čas skutečného konce utkání ���� ���� ���� ���� ����

OČ A čas oddechového času týmu A ���� ���� ���� ���� ����

OČ B čas oddechového času týmu B ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Souhrn utkání č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

č. post S A1 A2 # P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 č. Min. dův od Od Do

OB čas BA BB

ZÁPIS  O  UTKÁNÍ Český svaz ledního hokeje

soutěž místo datum začátek div áků č. utkání

Domácí tým   (A) BRANKY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Hostující tým (B) BRANKY            (pozitiv ní B  /  negativ ní  A) Tresty

Příjmení, jméno   C/A č. registrace čas čas

v edoucí družstv a (příjmení,jméno) v edoucí družstv a – podpis trenér (příjmení, jméno, licence) trenér – podpis

Souhrn utkání Evidence brankářů Střídání brankářů

třetina
branky  

A:B

střely  

A:B

tresty  

A:B

v y užití 

A:B

oslabení 

A:B
ZBA1 ZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2 ZNBB BA min OB BB min

1
2
3
P Začátek utkání Konec utkání

SN

CELKEM OČ B:OČ A:
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Souhrn utkání
v y užití 

A:B

oslabení 

A:B
ZBA1

Souhrn utkání

třetina góly  A:B
střely  

A:B

tresty  

A:B
ZNBBZBA2 ZNBA ZBB1 ZBB2

1
2
3
P

SN

CELKEM

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

třetina 1, 2, 3, P=prodloužení,
SN=samostatné nájezdy

celkem součet všech záznamů ve sloupcích ���� ���� ���� ���� ����

góly A:B počet vstřelených gólů týmu A : týmu B ���� ���� ���� ���� ����

střely A:B počet střel na branku týmu A : týmu B ���� ���� ����

tresty A:B počet trestných minut týmu A : týmu B ���� ���� ���� ���� ����

využití A:B počet využitých přesilových her týmu A : týmu B ���� ���� ���� ���� ����

oslabení A:B počet branek v oslabení týmu A : týmu B ���� ���� ���� ���� ����

ZBA1 součet zásahů prvního brankáře týmu A ���� ���� ����

ZBA2 součet zásahů druhého brankáře týmu A ���� ���� ����

ZNBA součet zásahů náhradníka za brankáře týmu A ���� ���� ����

ZBB1 součet zásahů prvního brankáře týmu B ���� ���� ����

ZBB2 součet zásahů druhého brankáře týmu B ���� ���� ����

ZNBB součet zásahů náhradníka za brankáře týmu B ���� ���� ����

����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L

třetina ����

1.L

���� ���� ����
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Činovníci A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis

samostatné nájezdy

rozhodčí, delegát, oficiality

brankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice časoměřič zapisovatel brankový videorozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

zranění A zranění B

popis D / N popis D / N

poznámky k utkání

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  
podpisza domácí převzal  za hosty převzal  
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Činovníci

- systém dvou 
rozhodčích
→ oba hlavní

!!! nesmí
chybět !!!

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis

rozhodčí, delegát, oficiality

brankový rozhodč í dohlíži tel trestné lavice časoměřič zapisovatel brankový videorozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlíži tel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

.

.

.

.

.

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

hlavní pořadatel-příjmení, jméno jméno a příjmení hlavního pořadatele ���� ���� ���� ���� ����

…adresa adresa hlavního pořadatele ���� ���� ���� ���� ����

brankový rozhodčí jméno a příjmení brankových rozhodčích ���� ���� ���� ���� ����

dohližitel na trestné lavici jméno a příjmení dohližitelů na trestných lavicích ���� ���� ���� ���� ����

časoměřič jméno a příjmení časoměřiče ���� ���� ���� ���� ����

zapisovatel jméno a příjmení zapisovatele ���� ���� ���� ���� ����

brankový videorozhodčí jméno a příjmení brankového videorozhodčího ����

hlasatel jméno a příjmení oficiálního hlasatele ���� ���� ���� ���� ����

vedoucí boxu jméno a příjmení vedoucího boxu ���� ���� ���� ���� ����

hlavní rozhodčí jméno a příjmení hlavního rozhodčího (hlavních rozhodčích) ���� ���� ���� ���� ����

čárový rozhodčí jméno a příjmení čárových rozhodčích ���� ���� ���� ���� ����

delegát jméno a příjmení delegáta utkání ���� ���� ���� ���� ����

podpis podpis ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Zranění –
domácí tým

A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  
podpisza domácí převzal  za hosty převzal  

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

D / N

poznámky k utkání

zranění A zranění B

popis D / N popis

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

zapisovatel brankový videorozhodč í

rozhodčí, delegát, oficiality
brankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice časoměřič

samostatné nájezdy

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis



24.9.2011 Tomáš BATTĚK 29

Zranění –
hostující tým

A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  
podpisza domácí převzal  za hosty převzal  

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

D / N

poznámky k utkání

zranění A zranění B

popis D / N popis

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

zapisovatel brankový videorozhodč í

rozhodčí, delegát, oficiality
brankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice časoměřič

samostatné nájezdy

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis
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Zranění

- v případě, že se 
žádný hráč nezranil
→ „Bez zranění“
případně „Nehlášeno“

č.

zranění A

popis D / N

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

č. číslo zraněného hráče ���� ���� ���� ���� ����

popis popis zranění (část těla, druh-pokud je znám) ���� ���� ���� ���� ����

D/N pokračování hráče ve hře (D-dohrál, N-nedohrál) ���� ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Pozápasové
samostatné
nájezdy

A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  
podpisza domácí převzal  za hosty převzal  

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

D / N

poznámky k utkání

zranění A zranění B

popis D / N popis

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

zapisovatel brankový videorozhodč í

rozhodčí, delegát, oficiality

brankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice časoměřič

samostatné nájezdy

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis
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Pozápasové samostatné nájezdy
A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

samostatné nájezdy

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

A číslo hráče týmu A provádějícího nájezd ���� ���� ���� ����

B číslo hráče týmu B provádějícího nájezd ���� ���� ���� ����

BA brankář týmu A bránícího branku ���� ���� ���� ����

BB brankář týmu B bránícího branku ���� ���� ���� ����

A:B stav série po daném nájezdu (hráčů A i B) ���� ���� ���� ����

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Poznámky
k utkání

A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B A B BA BB A:B

č. č.

hlavní pořadatel

příjmení, jméno adresa podpis

samostatné nájezdy

rozhodčí, delegát, oficiality
brankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice časoměřič zapisovatel brankový videorozhodč í

podpisbrankový rozhodč í dohlížitel trestné lavice hlasatel vedoucí boxu

delegáthlavní rozhodč í hlavní rozhodč í čárový rozhodč í čárový rozhodč í

podpispodpis podpis podpis tým A podpis tým B

zranění A zranění B

popis D / N popis D / N

poznámky k utkání

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  

podpisza domácí převzal  za hosty převzal  
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poznámky k utkání

podpis 
rozhodčího

Nejlepší hráč domácí tým – A Nejlepší hráš hostující tým – B

Pořadatelská služba 
zajištěna

ANO        NE Zdravotní služba ANO        NE

Příloha/počet listů:
Kopii zápisu z utkání  

podpis

Kopii zápisu z utkání  
podpisza domácí převzal  za hosty převzal  

Poznámky k utkání

- smí vyplňovat pouze hlavní rozhodčí (kromě nejlepšího 

hráče), případně na žádost HR zapisovatel

ELJ LJ
ELSD LSD
ELMD LMD

popis zvláštních událostí utkání, udělených větších trestů (5, 10, 20, 25),
nařízených trestných střílení, dalších sdělení HR řídícím orgánům, apod.

pořadatelská služba zajištěna potvrzení zajištění pořadatelské služby ���� ���� ���� ���� ����

zdravotní služba potvrzení zajištění zdravotnické služby ���� ���� ���� ���� ����

nejlepší hráč domácí/hostující tým nejlepší hráči z obou týmů ����

příloha/počet listů počet listů případných příloh k poznámkám k utkání ���� ���� ���� ���� ����

...podpis podpisy rozhodčího, vedoucích týmů ���� ���� ���� ���� ����

����poznámky k utkání ���� ���� ��������

v zápise vysvětlení

vyplňuje se v :

ELH 2.L1.L
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Setkávání se zápisem

- jako zapisovatel (případně elektronický zapisovatel)

- jako rozhodčí – také musí znát a vědět co má být v 
zápise vyplněno – odpovídá za úplnost a odeslání,
v některých případech po utkání doplňuje sám
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Před utkáním

- formulář – poskytuje domácí klub

- vedouc í týmu dom ácích
vyplnění hlavičky, hlavního pořadatele, sestavy týmu 
domácích (včetně příznaků „C“, „A“,…), příjmení, 
jména a licence trenéra, svého příjmení, jména, 
obstará podpis trenéra a zápis také podepíše

nejpozději 45 minut před utkáním předá zápis 
vedoucímu týmu hostů
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Před utkáním

- vedouc í týmu host ů
vyplnění sestavy týmu hostů (včetně příznaků „C“, 
„A“,…), příjmení, jména a licence trenéra, svého 
příjmení, jména, obstará podpis trenéra a zápis také
podepíše

nejpozději 30 minut před utkáním předá zápis 
zapisovateli
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Před utkáním

- oba vedoucí nejpozději 30 minut před utkáním předají
zapisovateli průkazy hráčů a trenérů

- v případě, že je zápis vyhotovován na počítači, 
vedoucí obou družstev vyhotoví společně
(diktování,…)

- v případě, že je pořizován elektronický zápis, 
vyhotovuje papírový zápis zapisovatel pro elektronický 
zápis před utkáním s oběma vedoucími
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Před utkáním

- zapisovatel
převezme nejpozději 30 minut před utkáním zápis 
společně s průkazy a předá vše ke kontrole rozhodčím

je prostředníkem mezi rozhodčími a vedoucími týmů
(řešení nedostatků v zápise,…)
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č. post

38 GK
30 GK
12 C C
11 SD RW

4 RD
NESTRAŠIL Andrej 0527311991

KRCH Pavel 0482231990
DOLEŽAL Tomáš 0565381990

FURCH Dominik 0593201990
Příjmení, jméno   C/A č. registrace

.

.

.
BERÁNEK Jaroslav 0457431989

.

.

Sestava týmu

první dva řádky – vyhrazeny 
pouze pro brankáře

registrační číslo hráče
- poslední 4-číslí = rok narození

č. post

38 GK

12 C C
11 SD RW

4 RD
NESTRAŠIL Andrej 0527311991
DOLEŽAL Tomáš 0565381990

FURCH Dominik 0593201990
Příjmení, jméno   C/A č. registrace

.

.

.
BERÁNEK Jaroslav 0457431989

.

.
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Sestava týmu
- do zápisu nelze nic, ani 

sestavy hráčů, vlepovat!!!
- vyplňují se všichni přítomní

hráči včetně náhradního 
brankáře

- po zahájení utkání není
možné žádného hráče 
doplnit

- v sestavě maximálně:
20 hráčů + 2 brankáři
= minimálně 22 řádků

některé zápisy 24 řádků

…na co si dát pozor:
- jedno číslo dresu u více 

hráčů

č. post

38 GK
30 GK
12 C C
11 SD RW

4 RD
NESTRAŠIL Andrej 0527311991

KRCH Pavel 0482231990
DOLEŽAL Tomáš 0565381990

FURCH Dominik 0593201990
Příjmení, jméno   C/A č. registrace

.

.

.
BERÁNEK Jaroslav 0457431989

.

.
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V průběhu utkání
- v průběhu utkání píše do zápisu jen

zapisovatel
zaznamenává: skutečný čas začátku

čas čerpání oddechových časů
hráče, kteří zasáhli do utkání

-např. tečka u čísla, spolupráce
nástup a střídání brankářů
vst řelené góly (uznané ☺)
uložené tresty
pozápasové samostatné nájezdy
příp.další: střely na branku, zásahy brankářů (pouze některé soutěže)
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Všeobecné zásady
- hrací čas utkání se vždy udává v součtu všech třetin 

(příp.prodloužení) s přesností na sekundy
Příklady: čas 12:11 v 1.třetině → čas 12:11

čas 4:57 ve 2.třetině → čas 24:57
čas 3:22 v prodloužení → čas 63:22

- při vst řelených gólech a uložených trestech –
kontrola, zda jsou nahlášení hrá či v zápise!!!

…na co si dát pozor:
utkání s rozdílnou hrací dobou – např. 3x15 minut
odpočítávání času na časomíře (NOVĚ) – zapisuje se odehraný čas
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Nástup a střídání brankářů
- brankáři zahajující utkání s časem „0:00“
- střídání branká řů
- zaznamená se i střídání na trestné

střílení (proškrtnutí u druhého týmu)
- proškrtnutí znamená hru bez brankáře!
- hra bez brankáře při výhodě při 

vyloučení se nezaznamenává
- v čase „60:00“ utkání skončilo
- v případě nástupu náhradníka se zapíše 

jeho číslo dresu
…na co si dát pozor:

zmíněná hra bez brankáře – i v průběhu hry !!!
změna brankáře na začátku třetiny a na trestné střílení

čas BA BB

0:00 30 1
24:39 30 2
31:12 97 -
31:12 30 2
58:10 - 2
58:33 30 2
59:22 30 -
59:40 30 2

60:00 - -

Střídání brankářů



24.9.2011 Tomáš BATTĚK 45

Vstřelené góly

- pozitivní a negativní účast – sledují vedoucí (kromě ELH)

- na prvním místě brankář, pokud byl na h řišti!!!
- počet poz./neg. → herní situace (přesilovka,oslabení,…)

- S, A1 a A2 musí být mezi pozitivy (i v případě, že vystřídali)

- střelec a asistenti podle 
nahlášení HR – změny 
pouze z rozhodnutí HR, 
doplňování po zahájení hry 
není možné

- není rozdíl mezi A1 a A2

…na co si dát pozor:
zda jsou hráči v sestavě, hra bez brankáře (i při výhodě)

S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6

7 9 11 5/5 30 7 9 11 4 55 1 3 22 98 66 17
9 23 - 5/5 30 9 23 14 16 22 1 3 22 16 27 18
7 11 - 5/4 30 7 11 9 4 55 1 7 89 16 22 -

11 77 22 4/5 30 11 77 22 4 - 2 16 29 11 17 85

17 7 - 5/3 30 17 7 88 16 22 2 11 7 88 - -

8 - - 4/4 30 8 11 22 14 - 2 7 89 16 44 -

16 12 - 5/5 16 12 17 22 14 55 2 8 77 16 44 12

18 16 44 5/5 30 18 16 44 22 55 77 55 14 13 9 4

24:39

39:44

59:40

47:25

51:22

58:33

čas

GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B)

16:55

4:27
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Vstřelené góly – speciální případy
- trestné střílení –

pozitivní…pouze střelec, 
negativní…pouze 
brankář (chytající hráč)

- přiznaný gól – pouze střelec bez asistentů, v pozitivních 
a negativních všichni na ledě

- pozápasové samostatné nájezdy – pouze rozhodující
gól, pozitivní…střelec, negativní…brankář při gólu, 
který vstřelil tento střelec

S A1 A2 HS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6

12 - - TS 12 - - - - - 2 - - - - -
4 PG - 5/5 30 4 12 22 45 77 91 11 97 55 28 16
11 - - SN 11 - - - - - 2 - - - - -65:00

čas

GÓLY            (pozitiv ní A  /  negativ ní  B)

57:16

24:57
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Tresty

udělený trest pro:
- hráče – číslo hráče
- hráčskou lavici – „HL“ (menší trest pro hráčskou lavici, 

trestné střílení)

- funkcionáře – „F“ (osobní trest do konce utkání, trest ve hře)

…na co si dát pozor:
zda je hráč v sestavě

č. Min. dův od Od Do

44 2 KROS 4:15 6:15
HL 2 PMHL 18:20 20:20 (12)

F 20 NESP 25:49 60:00

F 25 NESP 25:49 60:00 (96)

čas

Tresty

18:20

4:15

25:49

25:49
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Tresty
- druhy trestu:

název trestu zkratka minuty zápis
menší trest MT 2 min 2

…pro hráčskou lavici ML 2 min 2
dvojitý menší trest DMT 2+2 min 4 (2+2)
větší trest VT 5 min 5
osobní trest OT 10 min 10
…do konce utkání OK 20 min 20
trest ve hře TH 25 min 25
trestné střílení TS --- TS

- !!! každý jednotlivý trest musí být zaznamenán na 
jeden řádek !!! – jediná výjimka viz.dále
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Menší trest

- trest oslabující tým na 2 minuty
- končí při obdrženém gólu – za určitých předpokladů
- do zápisu se zapisuje „2“

…na co si dát pozor:
oslabující trest nemusí nutně způsobit oslabení
oslabení – situace kdy má tým na ledě méně hráčů, než soupeř

č. Min. dův od Od Do

16 2 SEK 19:29 21:29

88 2 HAK 23:39 24:55

74 2 KOL 59:42 60:00

čas

Tresty

23:39

19:29

59:42
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Menší trest pro hráčskou lavici

- trest oslabující tým na 2 minuty
- trest udělený celému týmu → „HL“ místo čísla hráče
- končí při obdrženém gólu – za určitých předpokladů
- do zápisu se zapisuje „2“
- MT a ML se považují za totožné (pro  pravidlo souběžné tresty)

č. Min. dův od Od Do

HL 2 PMHL 16:22 18:22 (22)

HL 2 NESP 25:49 26:55 (17)

HL 2 ZDRH 59:31 60:00 (75)

čas

Tresty

25:49

16:22

59:31
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Dvojitý menší trest

- do zápisu se zapisuje „4“ (případně „2+2“ ) pouze ve 
zvláštním případě – tresty jsou uděleny po skončení
utkání za stejný přestupek

- v ostatních případech se musí rozepsat do 
jednotlivých trestů – dva řádky po „2“

- hráči jsou za jeden přestupek
uděleny dva menší tresty
(pouze některá pravidla – VYSH, 
HRUB, …)

č. Min. dův od Od Do

44 2 VYSH 16:22 18:22

44 2 VYSH 18:22 20:22

26 2 SEK 60:00 60:00

26 2 HAK 60:00 60:00

49 4 HRUB 60:00 60:00

čas

Tresty

16:22

16:22

60:00

60:00

60:00
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Větší trest

- nikdy nekončí před vypršením (kromě konce utkání)

- do zápisu se zapisuje „5“ za větší trest a „20“ za 
automatický osobní trest do konce utkání

- trest oslabující tým na 5 minut
- hráč je vyloučen ze hřiště pro 

zbytek utkání
→ automatický osobní trest 
do konce utkání

č. Min. dův od Od Do

69 5 VRAZ 14:51 19:51 (18)

69 20 VRAZ 14:51 60:00

77 5 HRUB 57:51 60:00 (28)

77 20 HRUB 57:51 60:00

čas

Tresty

14:51

14:51

57:51

57:51
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Osobní trest

- druhý osobní trest v utkání
→ automatický osobní trest do konce utkání

- nekončí před vypršením (kromě konce utkání a udělení
vyššího trestu)

- do zápisu se zapisuje „10“ za první osobní trest a 
„20“ v případě druhého osobního trestu v utkání

- trest neoslabující tým
- hráč je vyloučen ze hřiště

na 10 minut – při prvním 
trestu v utkání

č. Min. dův od Od Do

18 10 NESP 24:55 34:55

18 2 NARZ 40:21 42:21 (42)

18 20 NARZ 40:21 60:00

27 10 NESP 42:14 44:21

27 25 ZPD 44:21 60:00 (29)

9 10 NESP 56:22 60:00

čas

Tresty

40:21

24:55

42:14

44:21

56:22

40:21
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Osobní trest do konce utkání

- do zápisu se zapisuje „20“

- trest neoslabující tým
- hráč nebo funkcionář je 

vyloučen ze hřiště pro 
zbytek utkání

č. Min. dův od Od Do

18 20 NESP 15:22 60:00

F 20 NESP 50:42 60:00

44 20 NESP 60:00 60:00

čas

Tresty

50:42

15:22

60:00
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Trest ve hře

- hráči nebo funkcionáři je zastavena činnost 
minimálně na 1 utkání – řeší příslušné orgány

- do zápisu se zapisuje „25“
- jde v podstatě o trest VT+OK s dalšími důsledky, ovšem 

zapsaným na jeden řádek

- VT a TH se považují za totožné (pro pravidlo souběžné tresty)

- trest oslabující tým na 5 minut
- hráč nebo funkcionář je 

vyloučen ze hřiště pro zbytek 
utkání

č. Min. dův od Od Do

43 25 ZHK 18:18 60:00 (15)

F 25 NESP 25:16 60:00 (18)

39 25 RANP 43:22 60:00

čas

Tresty

25:16

18:18

43:22
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Trestné střílení

- do zápisu se zapisuje „TS “

- provinivším se může být i hráčská lavice „HL“

- nařídí se při splnění určitých 
podmínek místo uložení MT 
nebo za určité přestupky

- jestliže se má udělit za 
přestupek jiný trest než MT, 
udělí se bez ohledu na 
výsledek TS

č. Min. dův od Od Do

14 TS HAK --- ---
19 TS SEK --- ---
19 5 SEK 37:22 42:22 (94)

19 20 SEK 37:22 60:00

HL TS PMHL --- ---

čas

Tresty

37:22

17:44

37:22

37:22

58:44
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Odpykávání trestů

- pokud je jednomu hráči uděleno více trestů, tak jsou 
odpykávány postupně

- pokud jsou tresty uděleny různým hráčům, 
odpykávají je současně (tým je oslaben o více hráčů –
maximálně 2)

č. Min. dův od Od Do

14 2 HAK 17:22 19:22

14 2 SEK 19:22 21:22

17 2 HRUB 24:55 26:55

19 2 SEK 24:55 26:55

čas

Tresty

17:22

17:22

24:55

24:55
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Odpykávání trestů

- hráčská lavice „HL“ se bere jako jeden hráč pouze 
pro tresty uložené ve stejném čase

č. Min. dův od Od Do

14 2 HAK 17:22 19:22

14 2 SEK 19:22 21:22

HL 2 PMHL 24:55 26:55 (12)

HL 2 NESP 26:55 28:55 (12)

78 2 DRZP 30:11 32:11

78 2 OPL 32:11 34:11

HL 2 PMHL 39:12 41:12 (44)

HL 2 NESP 39:57 41:57 (11)

Tresty

30:57

17:22

39:12

17:22

24:55

24:55

30:11

čas

39:57
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Pořadí trestů
- nejprve se odpykávají

větší tresty
- jsou-li uloženy menší a 

větší tresty více hráčům, 
do zápisu se 
zaznamenají nejprve 
menší tresty (třebaže začnou 
být odpykávány později než
větší)

…na co si dát pozor:
větším trestem se rozumí oslabující trest na 5 minut (tedy i TH)

č. Min. dův od Od Do

97 5 SEK 41:15 46:15 (15)

97 20 SEK 41:15 60:00

97 2 HRUB 46:15 48:15 (15)

28 2 PODR 48:38 50:38

21 25 ZHK 48:38 60:00 (44)

14 2 HRUB 54:45 56:45

18 5 HRUB 54:45 59:45 (59)

18 20 HRUB 54:45 60:00

čas

54:45

Tresty

54:45

41:15

54:45

41:15

41:15

48:38

48:38
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Přestupek (důvod trestu)

- žádné jiné zkratky není možno použít
- důvodem osobního trestu není „OT“, osobního trestu 

do konce utkání „OK“, trestu ve hře „TH“, trestného 
střílení „TS“ !!!

- přestupek proti pravidlům 
(za co je hráč potrestán)

- označení zkratkou
- seznam zkratek v pokynech 

pro činnost pomocných 
rozhodčích

č. Min. dův od Od Do

14 TS HAK --- ---
19 5 SEK 37:22 42:22 (94)

19 20 SEK 37:22 60:00

48 2 ZHK 43:54 45:54 (11)

48 10 ZHK 45:54 55:54

91 25 NARZ 55:17 60:00 (65)

čas

Tresty

37:22

17:44

43:54

43:54

55:17

37:22

č. Min. dův od Od Do

19 5 SEK 37:22 42:22 (94)

19 20 OK 37:22 60:00

čas

Tresty

37:22

37:22
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Náhradník

Důvody:
- trestaný hráč je zraněný,
- jedná o brankáře nebo funkcionáře,
- byl uložen menší trest pro hráčskou lavici
- hráči je uložena kombinace trestů, nebo mu byl uložen TH,
- dojde k aplikaci pravidla „Souběžné tresty“

- hráč, který „odpykává“ trest 
za jiného hráče nebo 
funkcionáře

- uveden na okraj zápisu za 
odpykávaný trest

- stává se hráčem, který 
zasáhl do utkání

č. Min. dův od Od Do

18 2 HRUB 8:22 10:22 (43)

30 2 ZDRC 16:22 18:22 (16)

F 25 NESP 29:14 60:00 (88)

HL 2 PMHL 39:15 41:15 (11)

48 2 ZHK 43:54 45:54 (56)

48 10 ZHK 45:54 55:54

14 5 VRAZ 50:42 55:42 (79)

14 20 VRAZ 50:42 60:00

91 25 NARZ 55:17 60:00 (65)

16 2 SEK 55:49 57:49 (91)

16 2 HRUB 57:49 59:49

29:14

39:15

43:54

43:54

čas

Tresty

50:42

8:22

55:17

55:49

55:49

50:42

16:22
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Kombinace trestů

- hráč musí pokračovat v odpykávání dalšího trestu, 
nebo je pro zbytek utkání vyloučen ze hřiště
→ někdo musí po skončení oslabujícího trestu 
naskočit do hry (pokud nejde o souběžné tresty)

- jde o více trestů za jeden 
přestupek

- nebo je hráči k trestu uložen 
osobní trest za jiný 
přestupek (obvykle nesportovní
chování)

- každý trest musí být na 
jednom řádku

č. Min. dův od Od Do

14 2 NARZ 14:27 16:27 (18)

14 10 NARZ 16:27 18:27

95 5 KROS 23:44 28:44 (24)

95 20 KROS 23:44 60:00

71 2 HAK 31:59 33:59 (79)

71 10 NESP 33:59 43:59

18 2 SEK 42:57 44:57 (33)

18 10 NESP 42:57 42:57

18 20 NESP 42:57 60:00

31:59

31:59

čas

Tresty

42:57

14:27

42:57

42:57

14:27

23:44

23:44
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Souběžné tresty
- trest na časomíře → oslabující:

žádný trest → 5+1 hráčů

1 trest → 4+1 hráčů
2 tresty → 3+1 hráčů
více trestů → odložené tresty

- hráčům obou týmů jsou současně (během jednoho 
přerušení hry) uloženy stejné oslabující tresty (2 min, 5 min)

- toto pravidlo mění nejvyšší možný počet těchto trestů
na neoslabující („osobní“) → hráči jsou na ledě
nahrazeni (tresty nejsou na časomíře)

- jediná výjimka : oba týmy v plném počtu, na každé
straně pouze jeden MT (ML)



24.9.2011 Tomáš BATTĚK 64

Souběžné tresty

- souběžné
- nesouběžné

č. Min. dův od Od Do

19 2 HRUB 18:21 20:21

21 2 HAK 19:13 21:13

18 2 HRUB 24:53 26:53

18 2 HRUB 26:53 28:53

48 2 HAK 31:44 32:15 (66)

48 2 HRUB 32:15 34:15

51 5 LOK 39:12 44:12

51 20 LOK 39:12 60:00

92 25 KOP 42:43 60:00

32 5 VRAZ 49:56 54:56 (42)

32 20 VRAZ 49:56 60:00

31:44

čas

Tresty

39:12

18:21

42:43

49:56

49:56

39:12

tým A

24:53

24:53

31:44

19:13

č. Min. dův od Od Do

44 2 HRUB 18:21 20:21

29 2 SEK 19:13 21:13

39 2 HRUB 24:53 26:53

39 2 HRUB 26:53 28:53

18 2 SEK 31:44 33:44

87 5 HRUB 39:12 44:12

87 20 HRUB 39:12 60:00

52 5 VYSH 42:43 47:43

52 20 VYSH 42:43 60:00

7 2 HRUB 49:56 50:17

29 2 HRUB 49:56 51:56

tým B

24:53

24:53

31:44

19:13

39:12

čas

Tresty

39:12

18:21

42:43

49:56

49:56

42:43
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Odložené tresty
- tresty, jejichž čas začátku není totožný s časem 

uložení
- tým nemůže mít na ledě méně než 3+1 hráčů
→ další tresty se stávají odloženými

- začínají až po skončení některého z probíhajících
- hráč jemuž skončil trest se vrací na led až po 

přerušení hry, nebo po vypršení dalších trestů, pokud 
může tým mít na hřišti více než 3+1 hráčů

- v takovém případě se hráči vrací v pořadí, ve kterém 
přišli
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Odložené tresty
- čas konce trestu je vždy ve 

chvíli vypršení, nikoliv ve 
chvíli, kdy se hráč vrací na 
led

- to platí i pro souběžné tresty

č. Min. dův od Od Do

11 2 HAK 7:24 9:24
18 2 DRZP 7:59 9:59
68 2 HRUB 9:24 10:24

16 2 SEK 24:16 26:16 (49)

16 10 NESP 26:16 36:16

8 2 PODR 31:22 32:18

52 2 SEK 31:45 33:45

98 5 LOK 32:18 37:18 (44)

98 20 LOK 32:01 60:00

Tresty

31:45

7:24

32:01

32:01

7:59
8:31
24:12

24:12

31:22

čas
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Přerušení trestu
- je možné jen pro osobní

trest
- hráči, který odpykává osobní

trest je v době pobytu na 
trestné lavici uložen jeden 
nebo více MT
→ hráč přeruší odpykávání
OT a zároveň přijde 
náhradník na trestnou lavici

č. Min. dův od Od Do

18 2 HAK 11:22 13:22

18 10 NESP 13:22 25:22

18 2 OPL 15:16 17:16 (24)

78 10 NESP 34:15 45:04

78 2 OPL 39:29 40:18 (9)

čas

Tresty

11:22

11:22

15:16

34:15

39:29
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Čas začátku trestu
- nemusí být nutně totožný s 
časem uložení
→ odložený trest

- hráč musí vždy odpykat 
všechny tresty, které mu 
byly uloženy

- kombinace trest ů – ačkoliv za hráče přijde odpykat
jeden nebo více MT náhradník, jeho osobní trest 
(příp.souběžný trest) začíná až po skončení těchto

- u trestů OK a TH je čas začátku vždy čas uložení

č. Min. dův od Od Do

11 2 DRZP 12:37 14:37 (14)

11 10 NESP 14:37 24:37

55 2 SEK 28:19 30:19 (12)

55 2 HRUB 30:19 32:19

16 2 HAK 28:44 30:44

18 25 KOP 29:04 60:00 (79)

čas

Tresty

12:37

12:37

28:19

28:44

29:04

28:19
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Čas konce trestu

- závisí na času začátku trestu, délce trestu, u MT (ML) 
na využití přesilovky a na času konce utkání (myšleno 
hrací čas)

- čas konce utkání – většinou „60:00“, v případě
prodloužení a pozápasových samostatných nájezdů
je tento čas větší (např. „62:44“)

- pro tresty do konce utkání je čas konce trestu vždy
„60:00“ (chápeme jako znak pro konec utkání), bez 
ohledu na čas konce utkání



24.9.2011 Tomáš BATTĚK 70

Tresty do konce utkání
- osobní trest do konce utkání
- trest ve hře
- tresty, které nevyprší nebo 

neskončí využitím přesilovky 
před časem konce utkání

- pokud utkání skončí v prodloužení gólem, čas konce 
všech probíhajících trestů je „60:00“, pokud ovšem 
některý trest neskončil následkem využití přesilovky 
tímto gólem – v tom případě je čas konce trestu
časem vstřelení gólu

- při pozápasových samostatných nájezdech je čas 
konce všech trestů, které nevypršeli, „60:00“

č. Min. dův od Od Do

79 5 KROS 14:22 19:22 (32)

79 20 KROS 14:22 60:00

96 25 ZHK 27:12 60:00 (11)

18 2 HAK 61:21 62:55

45 2 PODR 62:07 60:00

čas

Tresty

14:22

14:22

27:12

61:21

62:07
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Pozápasové samostatné nájezdy

- série = skupina několika nájezdů (3, příp.5 – oba týmy)
v tie-breaku: série = 1 nájezd (oba týmy)

- proškrtnutí – nájezd nebyl proveden (bylo rozhodnuto)

- stav se vyplňuje pro sérii – v tie breaku tedy pro 
každou dvojici nájezdů samostatně

- první série v prvním 
sloupci

- tie-break od druhého 
sloupce

A B BA BB A:B A B BA BB A:B
11 21 1 31 1:1 11 21 1 30 1:1

12 22 1 31 2:2 12 22 1 30 0:0

13 23 1 31 3:2 13 23 2 30 0:1

14 24 1 30 3:2

15 25 1 30 3:3

samostatné nájezdy
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Pozápasové samostatné nájezdy

1.série

A B BA BB A:B A B BA BB A:B
11 21 1 31 1:1 11 21 1 30 1:1

12 22 1 31 2:2 12 22 1 30 0:0

13 23 1 31 3:3 12 22 1 30 1:1

12 22 1 30 0:1

samostatné nájezdy

2.série
3.série
4.série
5.série
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Pozápasové samostatné nájezdy
Rozhodující gól:
- „rozdílový“ RG = GP + 1

RG…rozhodující gól
GP…počet gólů týmu, který prohrál (součet ze všech sérií)

- Příklady:
1:0, 2:0, konec → rozhodující je první
1:1, 2:1, 3:1, konec → rozhodující je druhý

- pouze tento gól se zapíše do vstřelených gólů
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Po skončení utkání

zapisovatel
- vyplní souhrn utkání a evidenci brankářů,

- čas konce utkání (reálný čas),
- rozhodčí a pomocné rozhodčí (může v průběhu),
- nechá hlavního rozhodčího podepsat pod uložené tresty, na 
zadní stranu zápisu a pomůže mu vyplnit poznámky k utkání
- nechá podepsat čárové rozhodčí, brankového 
videorozhodčího a delegáta utkání
- převezme od rozhodčích průkazy 
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Po skončení utkání
zapisovatel
- s vedoucími týmů překontroluje střelce a asistenty
- a doplní podle jejich záznamů poz./neg.účasti a zásahy br.,
- vyškrtne hráče, kteří nezasáhli do utkání (po konzultaci s vedoucím),
- zapíše zraněné hráče,
- předá vedoucím průkazy,
- a nechá je podepsat zápis o utkání
- zajistí vyhotovení kopií kompletn ě vyplněného zápisu pro 
oba týmy (obvykle zařídí vedoucí)

- opouští zimní stadion až po převzetí zápisu hl.rozhodčím
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Po skončení utkání

zapisovatel
- kontrola střelců a asistentů – v případě sporných
věcí uvede do souladu po konzultaci s HR
- oba vedoucí se podepíší pod zranění svého týmu a 
pod tresty tomuto týmu udělené
(v případě trestů OT, OK a TH zapisovatel vedoucího na tyto 
tresty upozorní)

- po p ředání kopií vedoucím se tito podepíší na 
zadní stran ě zápisu
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Po skončení utkání

čárov í rozhod čí
- zápis podepíší
- u svého jména vyznačí odpovědnost za kontrolu 

průkazů písmeny „A“ nebo „B“ (u některých zápisů již
vyznačeno u podpisu)

hlavn í rozhod čí
- podepíše tresty
- vyplní poznámky k utkání (může požádat zapisovatele)

- odpovídá za úplnost zápisu a jeho odeslání
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Doporučení v postupech

- jedná se pouze o příklady
- vhodné v průběhu vyplňování nejdříve psát události na 

papír a přepsat do zápisu až po případných změnách
- v zápise by se nemělo „bělit“, ale někdy se tomu 

nevyhneme – potvrzení parafou
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Utkání začalo

- vyplníme co jde – skutečný začátek utkání, nástupní
brankáře s časem „0:00“, tyto brankáře můžeme 
předepsat do evidence (pokud se vyplňuje), rozhodčí a 
pomocné rozhodčí

- vyškrtneme co jde – záleží na soutěži (položky v 
souhrnu utkání, evidence br., poz./neg. účasti, pozápasové
samostatné nájezdy)

- v průběhu utkání se snažíme vyplňovat vše co je jasné
(výsledky třetin, oddechové časy,…)
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Vstřelení gólu

- v závislosti na využití přesilovky vyplníme konec trestu
- zapíšeme čas gólu a v případě, že se vyplňují

poz./neg. účasti, si vyplníme brankáře (pokud byli na 
ledě) a vyškrtneme kolonky podle herní situace

- střelce a asistenty je vhodnější napsat pouze do 
pozitivních účastí – případné zm ěny – je 
pravděpodobné, že tito hráči byli alespoň na ledě
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Po skončení utkání
- doplníme souhrn utkání, evidenci brankářů, konec 

utkání
- vyškrtneme volné kolonky v části tresty a necháme 

podepsat HR pod tresty a na zadní straně zápisu, 
pomůžeme mu s vyplněním poznámek, necháme 
podepsat ČR, případně delegáta, videorozhodčího

- s vedoucími: vyškrtneme hráče, kteří nehráli, probereme 
vstřelené góly (kontrola a doplnění poz./neg.účastí) – střelce 
a asistenty po odsouhlasení doplníme do polí S, A1 a 
A2 (mezi A1 a A2 není rozdíl), doplníme zásahy brankářů, 
zapíšeme zraněné a vše necháme podepsat, po 
vyhotovení kopií podpis o převzetí

- vyškrtáme volné kolonky - doporučení



Děkuji za pozornost.

Tomáš BATTĚK
battektomas@seznam.cz

24.9.2011


