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Rozhodčí A Kozler T.

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

A060Rozhodčí + delegát
vyberte ze seznamu

MUŽI

Rozhodčí B Zych M. Delegát

Sout ž
vyberte ze seznamu

Kategorie
vyberte ze seznamu

16.11.2019; 17:00 Místo Lovosice N
tresty

52,8

A B C D

Domácí
vyberte/vepište

HK FCC Město Lovosice
Hosté

vyberte/vepište
Pepino SKP Frýdek-Místek

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
Počáteční nastavení progresivity bylo vcelku správně. Udělení 
žluté karty ve většině za zákrok, který bude znamenat příště 
vyloučení, je správný postup pro aplikaci ŽK. Další tresty (až na 
dvě situace v prní půli) vcelku v pořádku. Rovněž nařizování 7m 
hodů vcelku ano, až na jeden v prvním poločasu, kdy hráč na 
brankovišti zády k bráně není ve vyložené brankové příležitosti, 
proto by neměl být 7m hod nařízen.

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
Gól po čtvrém, pátem…kroku nesmí být uznán. Toto je 
neoprávněná výhoda, proto snížená známka za výhody a kroky, 
celkem 5x. Pohyb rozhodčích na hřišti by mohl být více 
synchronizován s pohybem hráčů. 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)

Rozhodčí utkání negativně neovlivnili, především vzhledem k tomu, že domácí měli herní převahu v průběhu celého utkání. V případě 
vyrovnaného utkání by např. uznávání neoprávněných gólů mohlo mít velmi negativní vliv. 

Hlasatelka vystupuje korektně v průběhu celého utkání. Toto by měl být mustr pro ostatní hlasatele na všech ostatních místech, kde se hraje 
STRABAG Rail Extraliga.

TOTO HODNOCENÍ BYLO VYTVO ENO NA ZÁKLAD  POZOROVÁNÍ UCELENÉHO 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.


