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Rozhodčí A Kichner 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 SOUT ŽÍ  a dále ob ma rozhodčím, 
svoboda@chf.cz  a j.ondras@email.cz

EXTRALIGA

A058Rozhodčí + delegát
vyberte ze seznamu

MUŽI

Rozhodčí B Vacula M. Delegát

Sout ž
vyberte ze seznamu

Kategorie
vyberte ze seznamu

16.11.2019; 0:00 Místo Hranice N
tresty

54,78

A B C D

Domácí
vyberte/vepište

TJ Cement Hranice

Hosté
vyberte/vepište

KH Kopřivnice

VÝKON ROZHODČÍCH - CELKOVÉ HODNOCENÍ

Obtížnost utkání LEHKÉ NORMÁLNÍ OBTÍŽNÉ VELMI OBTÍŽNÉ

VýsledekDatum; čas

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)

Výhody
Úspěšná snaha o nestranný výkon. Vcelku správně vedený první 
poločas, nastavení progresivity korektní. Hráči respektují jejich 
rozhodnutí, žádné zbytečné frustrující diskuse s rozhodčími 
nevedou. Rozhodčí brankový umí zastoupit svého kolegu i v 
případě, že rozhodčí v poli nepíská evidentní dvojí hraní. Je to 
sice nepraktické, ale bezesporu účelné a aktéři utkání takový 
přístup musí kladně hodnotit.

Kroky

Útočné fauly

7m hody

Pasivní hra

Souboje pivot/obrana X musí být vyplněnoNegativní komentá e:

Ostatní komentá e uveďte pokud možno alespoň 3 body

Brankovišt
Nepotrestání některých situací zejména ve druhém poločase ke 
škodě celkového dojmu, který by byl velice dobrý. V prvním 
poločase nepotrestán zákrok HR hráče na proskakujícího KC 
hráče, který ale skóroval. Místy nerozhodná signalizace a latentní 
nedodržení 3m vzdálenosti při rozehrávání VH. 

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)

Utkání zdánlivě normální, ale myslím si, že nebylo jednoduché. Byl důležitý přístup rozhodčích, aby neudělali zbytečné chyby, které by mohly 
poškodit jedno z družstev do té míry, aby byl celkový obraz jejich přístupu pokřiven. Nakonec jejich vedení utkání mi připadlo vcelku vyrovnané a 
standardní. Jejich výkon nebyl určitě bezchybný či jinak výjimečný, ale jejich férový přístup k oběma soupeřům byl kvitován přímo hráči na hrací 
ploše.

Video záznam byl neúplný. Začátek druhého poločasu a pak chybí záznam cca 5 minut, proto může být toto hodnocení neúplné.

Nefingující grafika tvcom.cz

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.


