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Včasnost zahájení

Míra tolerance (R1/R2)

Připravenost R1

Připravenost R2

Kontrola totožnosti

OBTÍŽNOST UTKÁNÍ

SEBEHODNOCENÍ

ZNÁMKA

Rychlá, jasná a spolehlivá rozhodnutí

1. Vedení utkání

Poznámky k aspektu:

Poznámky k aspektu:

V utkání 
nenastalo

Objektivita v rozhodnutích, schopnost nenechat se ovlivnit, odvaha při dělání nepopulárních rozhodnutí

2. Osobnost
Příprava na utkání, spolupráce se stolkem zapisovatelů

Autorita, charisma, vzhled, přijetí okolím, výraz tváře, řeč těla

Rozhodnost, jednání v kritických situacích

Komunikace - prevence

Komunikace - při a po situacích

Pochopení a cit pro hru

Stručný popis zápasu 
(důležité momenty):

Mluvení píšťalkou

Předvídatelnost a stejnost ve vedení utkání

Vstřelené branky

Tresty po třetinách

Kontrola ZOU a hřiště

Výstroj a výzbroj rozhodčích:

ZPRÁVA DELEGÁTA - ROZHODČÍ
verze ČF HKaPA 2022

Vhodné reakce na změny ve vývoji charakteru hry

Plynulost hry

Výhody (správnost a citlivost udělování a vracení)

V utkání 
nenastalo

Rovnováha mezi rozhodčími

Signalizace - technika, srozumitelnost, zřetelnost, včasnost

Listina

Listina

Rozhodčí 1

Rozhodčí 2

Delegát

Domácí

Hosté
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Chybně Správně
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Pro potřeby určení pořadí rozhodčích dle hodnocení delegátů má každá soutěž přidělen koeficient obtížnosti. Výborný výkon na běžném utkání Divize má tedy pro tento účel vyšší hodnotu než výborný výkon na běžném 
utkání Ligy elévů. Tabulka koeficientů je k dispozici na stránkách rozhodci.net.

Sebehodnocení:

Sebehodnocení zohledňuje, jak samotní rozhodčí vnímali utkání a do jaké míry se toto vnímání rozhodčích shoduje s 
vnímáním a zpětnou vazbou delegáta. 

Míra tolerance:

Míra tolerance zohledňuje, jak moc rozhodčí do utkání zasahovali a jak přísně posuzovali souboje (florbalkou i tělem). 
Známka 1 znamená, že příliš přísným posuzováním utkání zdržovali nebo že posuzovali i čisté zákroky jako nedovolené. 

Naopak známka 4 znamená, že rozhodčí pískali velmi málo - spíše jen auty a góly.

Známka:

Známka zohledňuje, jak rozhodčí utkání zvládli. Do známky už se nijak nepromítá obtížnost samotného utkání. I ve 
snadném utkání tak mohou rozhodčí obdržet známku 1 za výborný výkon. 

Obtížnost utkání (v porovnání s ostatními utkáními dané soutěže)

Sebehodnocení rozhodčích

Míra tolerance

Známka

VÝBORNÝ (výkon rozhodčích výrazně převyšoval úroveň utkání)

VELMI DOBRÝ (rozhodčí utkání dané úrovně zvládli bez obtíží)

DOSTATEČNÝ (rozhodčí lehce zaostávali za úrovní utkání)

NEDOSTATEČNÝ (rozhodčí výrazně zaostávali za úrovní utkání) 

Obtížnost utkání:

Obtížnost utkání zohledňuje náročnost samotného utkání v porovnání s ostatními utkáními dané soutěže. Odráží se v 
něm, jakou hrou se prezentovaly týmy a jak často tedy byli rozhodčí nucení vstupovat do utkání. Jaký byl na rozhodčí 

vyvíjen tlak ze strany hráčů, realizačních týmů a diváků. Na obtížnost může mít často vliv i průběh utkání a vývoj skóre.

NÁROČNÉ

BĚŽNÉ UTKÁNÍ DANÉ SOUTĚŽE

VELMI BENEVOLENTNÍ (rozhodčí neodpískali téměř žádný přestupek)

naprosto se shoduje s pohledem delegáta

VELMI NÁROČNÉ

SNADNÉ

naprosto se liší s pohledem delegáta v zásadních bodech

VELMI PŘÍSNÍ (rozhodčí pískali často i "čisté" zákroky)

PŘÍSNĚJŠÍ (rozhodčí byli spíše přísnější)

Celkový komentář a zhodnocení výkonu

V utkání 
nenastalo

3. Aplikace pravidel

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

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

Pohyb za brankou

Poznámky k aspektu:

Pohybový systém v přerušené hře

Vzájemná komunikace mezi rozhodčími

Úroveň posuzování fyzické hry (vč. nastavení a udržení laťky)

Úroveň posuzování hry hokejkou (vč. nastavení a udržení laťky)

Vhodnost udělených trestů

Silné 
stránky

R1

BENEVOLENTNĚJŠÍ (rozhodčí spíše nechávali hru plynout)

spíše se shoduje s pohledem delegáta

Poznámky

R2

Slabé 
stránky

spíše se liší od pohledu delegáta v zásadních bodech

V utkání 
nenastalo


