
Kód soutěže

Kódy utkání

TRESTY 2'=TS 5' 2+10' ČK

1. utkání

2. utkání

3. utkání

1. poločas 2. poločas 1. poločas 1. poločas 2. poločas

Chybně Správně
V utkání 

nenastalo

Včasnost zahájení utkání:

Datum

1. utkání 3. utkání Připravenost rozhodčího:

Licence

2. utkání

Kontrola totožnosti

Míra tolerance

2. poločas

Rozhodčí

Delegát

Hala

Kontrola hřiště

Kontrola ZOU

Obtížnost utkání

Stručný popis všech 
sledovaných zápasů 
(důležité momenty):

1. Vedení utkání
Pochopení a cit pro hru

ZPRÁVA DELEGÁTA - ROZHODČÍ 3+1
verze KrPFbU 2016

Chybně Správně
V utkání 

nenastalo

Plynulost hry

Výhody (správnost a citlivost udělování a vracení)

Rychlá, jasná a spolehlivá rozhodnutí

Pochopení a cit pro hru

Předvídatelnost a stejnost ve vedení utkání

Signalizace - technika, srozumitelnost, zřetelnost, včasnost

Mluvení píšťalkou

Poznámky k aspektu:

2. Osobnost
Příprava na utkání, spolupráce se stolkem zapisovatelů

Autorita, charisma, vzhled, přijetí okolím, výraz tváře, řeč těla

Rozhodnost, jednání v kritických situacích

Objektivita v rozhodnutích, schopnost nenechat se ovlivnit, odvaha při dělání nepopulárních rozhodnutí

Komunikace - prevence

Komunikace - při a po situacích

Poznámky k aspektu:



Chybně Správně
V utkání 

nenastalo

Chybně Správně
V utkání 

nenastalo

3. Aplikace pravidel
Úroveň posuzování fyzické hry (vč. nastavení a udržení laťky)

Úroveň posuzování hry hokejkou (vč. nastavení a udržení laťky)

Vhodnost udělených trestů

Přehled na hřišti

Kontrola brankoviště a hráčů

Vzdálenost k situacím, výběr vhodného postavení

Pohybový systém v přerušené hře

Tresty označeny jasně, potrestaní hráči identifikováni správně

Komunikace s hráči po udělených trestech (verbální i neverbální)

Posuzování a trestání technických přestupků

Posuzování a trestání nesportovního chování

Poznámky k aspektu:

Poznámky k aspektu:

4. Pohybový systém

píšťalka

boty ČK

bunda měřítko

3 3

2 2

1 1

1.

2.

3.

3.

Výstroj a výzbroj rozhodčího:

kraťasy

stulpny

2.

dres

1.

Poznámky

Míra tolerance

Benevolentní posuzování

Silné stránky

Slabé stránky

Celkový komentář a 
zhodnocení výkonu:

5. Ostatní

Obtížné utkání

Běžné utkání dané soutěže

Jednoduché utkání

Delegát musí popsat důvody, proč
bylo utkání pro rozhodčí obtížné nebo
snadné. Incidenty mezi soupeři nebo
vyrovnaný průběh a skóre nemusí
vždy nutně odrážet obtížnost zápasu.

Obtížnost utkání

Přísné posuzování

Střední úroveň posuzování

1 1 Jednoduché utkání vždy nutně odrážet obtížnost zápasu.

Rozhodčí není hodnocen známkou, ale pouze slovně. V části "celkový komentář" uveďte, zda doporučujete rozhodčího na soutěže 5+1, příp. na licenční posun.

Přísné posuzování


