Nejčastější chyby v EZOU v sezóně 2018-19

V Hořicích dne 16.10.2018
Vážení kolegové a kolegyně,
níže najdete přehled nejčastějších chyb, kterých se dopouští rozhodčí při vyplňování a kontrole ZOU.
Prosím o jejich důkladné prostudování a důkladnou kontrolu ZOU! Od 1.11.2018 budeme nejzávažnější
chyby v EZOU pokutovat.
1) Kontrola vyplnění realizačního týmu
Je nutné kontrolovat, zda mají družstva kromě vyplněných soupisek vyplněné i realizační týmy. A to
hned z několika důvodů:
a) Pouze vedoucí družstva, který je zadaný v ZOU ho pak na konci zápasu může ověřit.
b) Na každém zápase musí být osoba starší 18 let.
c) Oddíly mají povinnost mít na 70% utkání vedoucího družstva (v některých soutěžích i
trenéra). Pokud nebude zadaný v EZOU, tak se do plnění povinnosti logicky nezapočítává.

2) Kontrola úplného vyplnění hlavičky
Hlavičku je nutné kontrolovat stejně, jako to bylo
v případě klasických ZOU. Kontrolujte zejm.:
a) vyplnění všech osob
b)

zadané počty střel a přesilovek

c)

začátek a konec utkání dle skutečnosti

e)

time-outy - pokud byly čerpány

3) Záložka "kontrola chyb"
Tuto záložku rozhodně NIKDY nezapomeňte zkontrolovat - a to jak před zápasem, tak po něm.
Upozorní vás na řadu věcí, které je potřeba ještě v ZOU opravit předtím, než ho ukončíte. Některé z
chyb zde uvedených jdou opravit - pak je opravte (nebo řekněte pořadateli či vedoucímu, aby je
opravil). Některé jsou jen informace o věcech, které už změnit nejdou (viz obrázky níže).
a) chyby informativní - nejdou opravit:

b) příklady chyb, které jdou opravit:

4) Nástup brankářů
U brankářů je nutné vyplnit nejen to, že nastoupili, ale po utkání také počet střel a čas na hřišti!

5) Záložka "rozhodčí"
Nezapomínejte v každém zápase vyplnit tuto záložku. Vždy bude uveden rozměr hřiště dle
skutečnosti a informace o tom, zda byly branky a mantinely certifikované a zda byl přítomen
zdravotník.
6) Ověřování EZOU
EZOU se ověřuje bezprostředně po skončeném utkání - stejně jako tomu bylo u klasického ZOU.
Proto vedoucímu družstva řekněte, aby ihned po zápase přišel ke stolku. A to i v případě, že bude
zápis ověřovat ze svého mobilu - řekněte mu, ať si vezme mobil z šatny a hned přijde, jelikož jako
vedoucí musí zápis ověřit první, teprve potom vy. Pokud si ho necháte utéct pryč, tak tím zdržíte
průběh celého turnaje.
Pokud vedoucí družstva z nějakého důvodu EZOU neověří, napište tuto skutečnost a hlavně její
zdůvodnění do "záznamů rozhodčích" a teprve poté ověřte zápis sami.
Příklad důvodů neověření EZOU:
a) "vedoucí nebyl na utkání přítomen" (v tom případě nebude žádný vedoucí uveden v real. týmu)
b) "vedoucí neznal heslo pro ověření"
c) "vedoucí se po utkání nedostavil k ověření EZOU" (v přiměřené době)
d) "vedoucí odmítl zápis ověřit z důvodu ..."
Na konec nezapomeňte ověřit zápis i vy!!!
7) Výsledek utkání
To nejdůležitější na závěr - vždy dobře zkontrolujte, že je výsledek správně!
V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.
Ing. Aleš Jansa
koordinátor regionu IV
+420 603 459 274
jansa@ceskyflorbal.cz

