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Nováčci v Extralize toto utkání nezvládli uspokojivým způsobem, naštěstí lze konstatovat, že jejich výkon neměl zásadní vliv na jeho průběh a 
výsledek.

Video záznam přerušen od 9:00 do 9:10

TOTO HODNOCENÍ BYLO VYTVO ENO NA ZÁKLAD  POZOROVÁNÍ NEÚPLNÉHO VIDEO ZÁZNAMU Z PORTÁLU TVCOM.CZ, A JAKO 
TAKOVÉ JE SUBJEKTIVNÍM POHLEDEM HODNOTITELE, KTERÉ VZNIKLO NA ZÁKLAD  POŽADAVKU ASOCIACE LIGOVÝCH KLUB  
HÁZENÉ V RÁMCI SMLUVN -PRÁVNÍHO VZTAHU.

Ostatní komentá e uveďte pokud možno alespoň 3 body

Brankovišt
Neuspokojivý začátek utkání vnesl nervozitu všech aktérů utkání, 
včetně rozhodčích. Jejich výroky nebyly přesvědčivé. Nastavení 
progresivity z počátku utkání neuchopitelné až matoucí. 
Vylučování za marginální zákroky v počátku utkání, udělení ŽK v 
poslední třetině poločasu, nejsou jasným nastavením toho, čemu 
se říká progresivita trestů v hodnocení zákroků. Rozporné 
nařízení některých 7m hodů, odebrání míče za nezaviněný vstup 
do brankoviště, gól po dopadu do brankoviště, anebo nenařízení 
7m hodu na pronikajícího Mičkala a naopak jeho, byť správné, 
vyloučení za nepoložení míče a spoustu dalších zjevných 
nepřesností, vedly k viditelné nervozitě rozhodčích, kdy v jistých 
momentech stáli oba na stejné vertikální polovině hřiště, aniž by 
si uvědomovali jejich špatné postavení na hřišti.

Tresty

Osobnost a vystupování

X(řeč těla, signalizace, 
spolupráce/ pozice rozhodčích, 

spolupráce se stolkem)

CELKOVÝ DOJEM

X(řízení a kontrola nad utkáním, 
čtení hry, jednotná linie, atmosféra)

Výhody
V regionálním derby se snažili působit nestranně. Upřímná snaha 
řešit situace s nadhledem.

Kroky

Útočné fauly

7m hody

Pasivní hra

Souboje pivot/obrana X musí být vyplněnoNegativní komentá e:

Poznámky delegáta 

KRITÉRIA povinně uveďte min. 3 body

Vliv rozhodčích 
na utkání

NEGATIVNÍ
(zhoršení problém ) ŽÁDNÉ OVLIVN NÍ X

POZITIVNÍ
(zmírn ní problém ) 

Výkon rozhodčích v jednotlivých oblastech

Pozitivní komentá e:

(1=zoufalý, 3=prům r, 5=vynikající)

23.11.2019; 18:00 Místo Zubří N
tresty

39,75

A B C D

Domácí
vyberte/vepište

HC ROBE Zubří
Hosté

vyberte/vepište
TJ Cement Hranice

VÝKON ROZHODČÍCH - CELKOVÉ HODNOCENÍ

Obtížnost utkání LEHKÉ NORMÁLNÍ OBTÍŽNÉ VELMI OBTÍŽNÉ

VýsledekDatum; čas

Rozhodčí A Šlezingr D.

HODNOCENÍ ROZHODČÍCH ČSH 2018-19 ČÍSLO UTKÁNÍ
(4 znaky ,např.A007)

Vyplňuje delegát utkání a jako přílohu ve formátu 
čísloutkání.xls  (A007.xls) posílá emailem: 

dle ROZPISU SOUT ŽÍ  a dále ob ma rozhodčím, 
svoboda@chf.cz  a j.ondras@email.cz

EXTRALIGA

A064Rozhodčí + delegát
vyberte ze seznamu

MUŽI

Rozhodčí B Špunar J. Delegát

Sout ž
vyberte ze seznamu

Kategorie
vyberte ze seznamu


