TAHÁK PRO STOLKOVÉ ROZHODČÍ
ČASOMÍRA
Časomíra se spustí, když
rozhodčí
POLOŽÍ RUKU DOLU
Časomíra se zastaví, když
rozhodčí
ZAPÍSKÁ NA PÍŠŤALKU
HRACÍ DOBA
10 minut před zápasem
trenéři zkontrolují a podepíší
Zápis hry.
1 čtvrtina
8 minut
1 přestávka
2 minuty
Signál po 1 min 50 sek
2 čtvrtina
8 minut
2 přestávka
5 minut
Signál po 4 minutách

Změna stran
3 čtvrtina
8 minut
3 přestávka
2 minuty
Signál po 1 min 50 sek
4 čtvrtina
8 minut
Zkontrolujte a podepište
Zápis hry a Zápis o trestech
po skončení hry.
Neresetujte časomíru a
skóre, dokud hlavní
rozhodčí nepodepíše Zápis
hry.
PRODLOUŽENÍ
Když zápas skončí
nerozhodně, začíná
prodloužení - OT
Každé OT trvá 3 minuty.
Přestávka před OT 2 min
Přestávka mezi OT 2 min
OT začíná rozkolem.
NEOTÁČEJTE ŠIPKU!!!
TECHNICKÝ
ODDECHOVÝ ČAS
Odpočítává se 1 minuta.
Dát rozhodčím signál po 50
sekundách.

ŠIPKA
← →
Týmu, který nezískal kontrolu nad míčem po rozskoku je udělen
míč při prvním náhradním postupu (to určuje šipka).
Směr šipky se mění po:
Vhození po 1 přestávce, 2 přestávce a 3 přestávce.
Navíc na začátku 2 přestávky (změna stran).
A po vhození po „DRŽENÉM MÍČI“
Sleduj rozhodčí, ti vědí kdy směr šipky změnit.
Neotáčej šipku, dokud nebyl míč vhozen do hříště.
Součet klasifikačních bodů hráčů na hřišti musí být 8 nebo méně
(+ 0,5 za každou ženu/hráčku na hřišti).
Když je součet bodů vyšší, oznam to rozhodčímu při nejbližším
přerušení hry.
Kontroluj správnost klasifikačních karet na stolku.
STŘÍDÁNÍ
Každý tým může střídat libovolný počet hráčů po jakémkoliv
zastavení hry.
VYJÍMKOU JE SITUACE PO GÓLU A TECHNICKÉM
ODDECHOVÉM ČASU (POKUD NEMUSÍ DOJÍT KE
STŘÍDÁNÍ TOHOTO HRÁČE). TO NELZE!
Střídání MUSÍ BÝT nahlášeno u stolku!
Střídající hráč musí poskytnout svou klasifikační kartu
zapisovateli u stolku.
Hráč, který odchází ze hřiště si musí u stolku
vyzvednout svoji klasifikační kartu.
SIGNÁL ROZHODČÍCH
po kterém může proběhnout střídání
ODDECHOVÝ ČAS
Každý tým má 6 oddechových časů na zápas, a to:
4 x 30 sekund a 2 x 60 sekund
30 sec si může vzít hráč nebo trenér během hry.
Odpočítává se 30 sekund.
Dát rozhodčím signál po 20 sekundách.
60 sec si může vzít pouze trenér u stolku, kde
MUSÍ BÝT 60 sec oddechový čas nahlášen!
Odpočítává se 1 minuta.
Dát signál rozhodčím po 50 sekundách.
Zapište čtvrtinu a číslo hráče, který žádal o odd. čas.
Při každém jednom prodloužení dostanou oba týmy
navíc jeden 30 sec oddechový čas.
Zpracoval Tomáš Drábek, hlavní rozhodčí ČRSV, 2014

