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TOTO HODNOCENÍ BYLO VYTVOŘENO NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ UCELENÉHO VIDEO ZÁZNAMU Z PORTÁLU TVCOM.CZ, A JAKO 

TAKOVÉ JE SUBJEKTIVNÍM POHLEDEM HODNOTITELE, KTERÉ VZNIKLO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU ASOCIACE LIGOVÝCH KLUBŮ 

HÁZENÉ V RÁMCI SMLUVNĚ-PRÁVNÍHO VZTAHU.

(řízení a kontrola nad utkáním, 

čtení hry, jednotná linie, atmosféra)

V čase 19:04 je pravděpodobně strčen do zad hráč domácích hráčem Dukly (Sviták), který neproměnil vyloženou brankovou příležitost. Následuje 

správná výhoda a druhý hráč domácích opět faulován jiným hráčem hostí neproměnil vyloženou brankovou příležitost. Správně nařízen 7m hod a 

vyloučen hráč hostí, který fauloval jako druhý. Pokud ale první hráč Dukly (Sviták) strčil pronikajícího hráče do zad, jak se jeví z videa, ale není to 

úplně průkazné (podle dynamiky pádu ale evidentní), měla následovat ještě diskvalifikace hráče Dukly a domácí měli hrát dvojnásobnou 

přesilovku. Podotýkám znovu, že z toho záznamu to strčení není úplně patrné, přesto i z reakce rozhodčích a dynamiky pádu se domnívám, že k 

tomu strčení tam došlo.

Ostatní komentáře uveďte pokud možno alespoň 3 body

Brankoviště
V první půli neřešena neoprávněná výhoda při rychlém výhoru. Ve 

druhé půli si už dali větší pozor. 

Tresty

Osobnost a vystupování

X(řeč těla, signalizace, 

spolupráce/ pozice rozhodčích, 

spolupráce se stolkem)

CELKOVÝ DOJEM

X

Výhody
Z počátku utkání sympaticky udělované ŽK opravdu za zákroky, 

které příště znamenají vyloučení, jak je tedy správně. Celkově 

tresty bych hodnotil velmi dobře, až na situaci v čase 19:04, viz 

komentář dole. V ostatním byl výkon rozhodčích průměrný, sem 

tam chyba, ale s tempem utkání se jejich výkon překrýval. 
Kroky

Útočné fauly

7m hody

Pasivní hra

Souboje pivot/obrana X musí být vyplněnoNegativní komentáře:

Poznámky delegáta 

KRITÉRIA povinně uveďte min. 3 body

Vliv rozhodčích 

na utkání

NEGATIVNÍ

(zhoršení problémů)
ŽÁDNÉ OVLIVNĚNÍ X

POZITIVNÍ

(zmírnění problémů) 

Výkon rozhodčích v jednotlivých oblastech

Pozitivní komentáře:

(1=zoufalý, 3=průměr, 5=vynikající)

50,16

A B C D

Domácí
vyberte/vepište

SHC Maloměřice Brno

Hosté
vyberte/vepište

HC Dukla Praha

VÝKON ROZHODČÍCH - CELKOVÉ HODNOCENÍ

Obtížnost utkání LEHKÉ NORMÁLNÍ OBTÍŽNÉ VELMI OBTÍŽNÉ

Datum; čas 22.11.2019; 18:30 Místo Brno N
trestyVýsledek

Rozhodčí A Halada P.

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 SOUTĚŽÍ  a dále oběma rozhodčím, 

svoboda@chf.cz  a j.ondras@email.cz

EXTRALIGA

A066Rozhodčí + delegát
vyberte ze seznamu

MUŽI

Rozhodčí B Kosmák J. Delegát

Soutěž
vyberte ze seznamu

Kategorie
vyberte ze seznamu


