ČESKÁ SLEDGE HOKEJOVÁ ASOCIACE
Pokyny pro zpracování zápisu o utkání
(říjen 2016)

1. Základní pokyny pro zpracování zápisu o utkání
Záznamem o průběhu zápasu je ručně vyplněný zápis o utkání na formuláři Českého svazu ledního
hokeje, zveřejněného na webu www.csha.cz/dokumenty. Do zápisu o utkání nesmí s výjimkou
předzápasové přípravy zasahovat žádná další osoba kromě určeného zapisovatele.

2. Příprava zápisu před utkáním
Vedoucí týmu domácích:
(a) nejpozději dva pracovní dny před utkáním zašle elektronickou cestou vedoucímu týmu hostů
zápis k doplnění sestavy hostujícího celku
(b) doplní sestavu domácího celku
(c) doplní pořadatelskou službu, zdravotní službu a v případě znalosti delegace také rozhodčí,
časoměřiče a zapisovatele
(d) před utkáním podepíše položku zápisu „Vedoucí týmu – podpis“ a zajistí podpis trenéra
domácích v položce zápisu „Trenér – podpis“
(e) před utkáním předá dva výtisky zápisu určenému zapisovateli
Vedoucí týmu hostů:
(a) nejpozději jeden pracovní den před utkáním zašle zpět elektronickou cestou vedoucímu týmu
domácích zápis s doplněnou sestavou hostujícího celku
(b) před utkáním podepíše položku zápisu „Vedoucí týmu – podpis“ a zajistí podpis trenéra hostů
v položce zápisu „Trenér – podpis“

3. Vyplnění zápisu v průběhu utkání
Zapisovatel vyplní položky:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

branky, asistence a herní situace
tresty, včetně času zahájení a ukončení
souhrn utkání: branky A:B, tresty A:B, využití A:B, oslabení A:B
evidence brankářů
střídání brankářů
začátek a konec utkání
oddechový čas
samostatné nájezdy
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4. Vyplnění zápisu po utkání
Zapisovatel vyplní položky:
(a)
(b)
(c)
(d)

záznam o zranění na základě hlášení vedoucích týmů nebo zdravotní služby
zajištění pořadatelské služby a zdravotní služby
poznámky rozhodčího k utkání (vyšší tresty, důležité události jako přerušení utkání apod.)
vyškrtne hráče, kteří v utkání nehráli, na základě hlášení vedoucích týmů

Vedoucí obou týmů:
(a) překontrolují se zapisovatelem údaje v zápise, případné nesrovnalosti řeší s hlavním
rozhodčím
(b) oznámí hráče, kteří v utkání nenastoupili – zapisovatel tyto hráče vyškrtne
(c) nahlásí zraněné hráče s uvedením, zda utkání dohráli či nikoli
(d) v rubrice „tresty“ podepíší zápis pod posledním trestem, čímž berou na vědomí údaje
o vstřelených gólech a uložených trestech
(e) podepíší záznam o zranění – podpis vedoucího týmu může být nahrazen podpisem zdravotní
služby
(f) podepíší převzetí kopie o utkání

Hlavní rozhodčí:
(a) v rubrice „tresty“ podepíše zápis pod posledním trestem, čímž potvrdí vstřelené góly
a udělené tresty
(b) podepíše se ke svému jménu a za poznámky o utkání

Čároví rozhodčí:
(a) podepíší u svých jmen kompletně vyplněný zápis

5. Předání zápisu o utkání, zodpovědnost a sankce
Vedoucí týmu domácích:
(a) předá jeden výtisk vyplněného zápisu o utkání vedoucímu týmu hostů
(b) do dvou pracovních dnů zašle elektronickou cestou sken zápisu o utkání sekretariátu ČSHA
a řediteli soutěže
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Za úplnost údajů v zápise o utkání podle článků 2. – 4. tohoto pokynu zodpovídá
prostřednictvím vedoucího týmu pořádající klub.

Ředitel soutěže udělí peněžní sankci v hodnotě 1000,- Kč v případě prvního provinění v sezóně
a v hodnotě 2000,- Kč v případě druhého a dalšího provinění v sezóně pořádajícímu klubu, který:
(a) nezajistí kompletní a bezchybné vyplnění zápisu o utkání podle článku 2. – 4. tohoto pokynu
(b) zašle sekretariátu ČSHA a řediteli soutěže nečitelný zápis o utkání
(c) do dvou pracovních dnů nezašle elektronickou cestou sken zápisu o utkání sekretariátu ČSHA
a řediteli soutěže
Sankce je splatná formou ponížení příspěvku na činnost klubu, zasílaného Českou sledge hokejovou
asociací proviněnému klubu.
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