ZPRÁVA DELEGÁTA - ROZHODČÍ
verze KrPFbU 2016
Rozhodčí 1

Licence

Kód soutěže

Rozhodčí 2

Licence

Hala

Delegát

Datum

Domácí

Informace o kontrole totožnosti

II. třetina

III. třetina Celé utkání

Vstřelené branky

:

:

:

:

Tresty po třetinách

:

:

:

:

Kontrola ZOU a hřiště

TRESTY

I. třetina

II. třetina
R2

R1

5'

2+10'

ČK

:

:

:

:

R2

R1

Domácí
Hosté

III. třetina
R2

R2

2'

R1:R2

R1

R1
CELKOVÁ
ZNÁMKA

Hosté
I. třetina

Kód utkání

R1

Prodloužení
R2

Míra tolerance

Celkem

Obtížnost utkání

Stručný popis zápasu
(důležité momenty):

1. Vedení utkání

Chybně

Správně

V utkání
nenastalo

Chybně

Správně

V utkání
nenastalo

Pochopení a cit pro hru
Předvídatelnost a stejnost ve vedení utkání
Rychlá, jasná a spolehlivá rozhodnutí
Vhodné reakce na změny ve vývoji charakteru hry
Plynulost hry
Výhody (správnost a citlivost udělování a vracení)
Rovnováha mezi rozhodčími
Signalizace - technika, srozumitelnost, zřetelnost, včasnost
Mluvení píšťalkou

Poznámky k aspektu:

2. Osobnost
Příprava na utkání, spolupráce se stolkem zapisovatelů
Autorita, charisma, vzhled, přijetí okolím, výraz tváře, řeč těla
Rozhodnost, jednání v kritických situacích
Objektivita v rozhodnutích, schopnost nenechat se ovlivnit, odvaha při dělání nepopulárních rozhodnutí
Komunikace - prevence
Komunikace - při a po situacích

Poznámky k aspektu:

3. Aplikace pravidel

Chybně

Správně

V utkání
nenastalo

Chybně

Správně

V utkání
nenastalo

Úroveň posuzování fyzické hry (vč. nastavení a udržení laťky)
Úroveň posuzování hry hokejkou (vč. nastavení a udržení laťky)
Vhodnost udělených trestů
Tresty označeny jasně, potrestaní hráči identifikováni správně
Komunikace s hráči po udělených trestech (verbální i neverbální)
Posuzování a trestání technických přestupků
Posuzování a trestání nesportovního chování

Poznámky k aspektu:

4. Pohybový systém
Kontrola brankové čáry, brankoviště a hráčů
Rozdělení hrací plochy, změny stran
Vzdálenost k situacím, výběr vhodného postavení, uzavírání hry
Vzdálenost od mantinelu, postavení mimo rohy hrací plochy
Pohyb za brankou
Pohybový systém v přerušené hře
Vzájemná komunikace mezi rozhodčími

Poznámky k aspektu:

5. Ostatní
Dostavení se k utkání a včastnost zahájení utkání:

Připravenost R1

Včasnost zahájení

Připravenost R2

Výstroj a výzbroj rozhodčích:
Dresy

Kraťasy

Stulpny

Celkový komentář a
zhodnocení výkonu:

R1

R2

Silné
stránky
Slabé
stránky
Poznámky
Míra tolerance
3

Benevolentní posuzování

2

Střední úroveň posuzování

1

Přísné posuzování

Obtížnost utkání
3

Obtížné utkání

2

Běžné utkání dané soutěže

1

Jednoduché utkání

Známka 6 znamená, že rozhodčí svou práci odvedli podle očekávání. Pro známku 5 a nižší
musí delegát vždy uvést jeden nebo více důležitých bodů ke zlepšení. Stejně tak při udělení
známky 7 a vyšší musí delegát uvést konkrétní pozitivní aspekty. Pro udělení těchto známek
musí delegát také popsat, zda došlo k dobrému posouzení těžkých a zásadních rozhodnutí.
Pokud byla identifikována velmi závažná chyba (chyby) v rozhodnutích, a (nebo) při ztrátě
kontroly nad utkáním samotným, musí být hodnocení nižší než 5 za jakýchkoliv okolností. V
celkovém hodnocení (známce) je možno použít půlbody. Do FISu se zapisuje pouze jedna
známka, která se rovná aritmetickému průměru výsledných známek obou rozhodčích.

Delegát musí popsat důvody, proč bylo utkání pro rozhodčí obtížné nebo
snadné. Incidenty mezi soupeři, vyrovnané skóre nebo utkání vedené do
prodloužení nemusí vždy nutně odrážet obtížnost zápasu.

Celkové hodnocení (známka)
10
8-9
7

Excelentní, vynikající výkon
Výborný výkon
Velmi dobrý, efektivní výkon

6

Dobrý, vyhovující výkon

5

Lehce podprůměrný výkon

3-4

Slabý, neuspokojivý výkon

1-2

Velmi špatný, tragický výkon

