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Pokyny pro oficiální hlasatele NBLL 

1. Při hlášení zachovává oficiální hlasatel neutralitu příslušející všem rozhodčím včetně pomocných. Přípustné je 
podpoření „radosti“ domácích diváků při oznamování vstřeleného gólu intonací, případně pomlkou pro odeznění 
potlesku pro střelce gólu. Mimo fakta k utkání hlasatel žádná jiná hlášení nepoužívá. 

A. Základní pravidla 

 
2. Je-li to možné, hlásí se při přerušené hře. 

 
3. Hlasatel ohlašuje tyto události:  

- góly a asistence, 
- technické chyby (včetně např. brankoviště), 
- tresty, konce trestů, 
- důvod neuznání gólu, 
- oddechový čas, 
- čas zbývající do konce periody, 
- střídání brankářů. 
 

4. Při většině hlášení uvádí kompletní název klubu, tak jak je uveden v zápise. Kompletní název klubu používá vždy 
při hlášení branek a trestů. Není přípustné název klubu uvedený v zápise jakkoli zkracovat. Jen u hlášení, která 
přicházejí za hry, je možné nahradit název klubu slovy „domácí“ nebo „hosté“ (např. „domácí hrají v plném 
počtu“). 
 

5. Při jmenování hráče hlásí nejprve jeho jméno, potom příjmení. 
 

6. Při současném vyloučení hráčů obou mužstev ohlásí nejprve všechny tresty hostujícího mužstva. Pro označení 
faulů je nutno používat přesně terminologie z pravidel.  
 

7. Pokud rozhodčí dá jen všeobecný pokyn k upozornění diváků na nevhodné chování, snaží se o přijatelnou 
formulaci, která situaci dále nevyhrotí, např. „Žádáme diváky, aby s ohledem na zdraví hráčů nevhazovali žádné 
předměty na hrací plochu“, v žádném případě v této souvislosti nevysloví slovo „rozhodčí …“. Pokud rozhodčí dá 
hlasateli pokyn k ohlášení přesné formulace (upozornění divákům, přerušení utkání apod.), bude ji přesně 
opakovat, např. „Upozorňujeme diváky, že při dalším vhazování předmětů na plochu bude utkání přerušeno“ – 
chybou by bylo zaměnit pojmy „přerušeno“ a „ukončeno“.  

 

 
B. Hlášení 

3 minuty před začátkem utkání: 
Hlášení před utkáním 

„Dobrý den/večer, dámy a pánové, vítáme vás na utkání Národní boxlakrosové ligy mezi (název domácího družstva) 
a (název hostujícího družstva).“ 
 
Lze přečíst soupisky obou družstev. Jako první se čte hostující družstvo v pořadí brankaři, obránci, transition, útočníci, 
trenér(ři) (číslo, jméno a příjmení, pozice). Pak je třeba začít hlášení s dostatečným předstihem (10 minut před 
zahájením). 
 
2:30 minuty před začátkem utkání: 
„Rozhodčími utkání jsou (jméno/a příjmení).“ 
 

Gól a asistence 
Hlášení během utkání 

„Čas (51.30) gól týmu (název družstva) vstřelil hráč číslo (číslo, jméno a příjmení), asistence hráč(i) číslo (číslo, jméno 
a příjmení) a číslo (číslo, jméno a příjmení).“ 
 
Opravy gólu 
„(První, druhý, třetí, čtvrtý atd.) gól týmu (název družstva) vstřelil hráč číslo (číslo, jméno a příjmení), asistence hráč(i) 
číslo (číslo, jméno a příjmení) a číslo (číslo, jméno a příjmení).“ 
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Neuznání gólu 
„Gól nemůže být uznán... 
- ...protože hra byla přerušena/ 
- protože míč přešel brankovou čáru po vypršení 

času/ 
- protože míč nepřešel brankovou čáru/ 
- pro porušení pravidla o brankovišti/ 
- kvůli chybnému střídání/ 
- pro usměrnění míče rukou do branky/ 
- protože došlo ke kontaktu s brankářem/ 
- protože byl dosažen holí neodpovídající pravidlům/ 
- protože byl dosažen kopnutím míče do branky/ 

- protože byl dosažen doražením míče z brankoviště/ 
- protože byl dosažen vhozením volnou rukou/ 
- protože byl dosažen vražením brankáře s míčem do 

branky/ 
- protože hlava hole střílejícího hráče byla za 

prodlouženou brankovou čárou/ 
- protože došlo k oddělení hlavy od hole/ 
- kvůli neoprávněné přítomnosti hráče na hrací 

ploše.“ 

 
Technické chyby 
Pouze oznámení druhu technické chyby (lze i během hry): 
- „Zdržování hry/ 
- hůl na hrací ploše/ 
- pohyblivá clona/  
- nedovolený postup/ 
- šlápnutí na hůl/ 
- klamavé střídání/  
- přidržování míče v hlavě hole/ 

- zalehnutí nebo zadržení míče na zemi/ 
- zadržení míče u těla/ 
- porušení pravidla o brankovišti/ 
- vražení při volném míči/  
- útočné odtláčení/ 
- útočná clona/ 
- sevření míče.“

 
Tresty 
„Čas (51.30), hráč týmu (název družstva) číslo (číslo, jméno a příjmení)...  
- ...vyloučen na dvě minuty/ 
- vyloučen na pět minut/ 
- vyloučen na dvě plus dvě minuty/ 
- potrestán osobním trestem 10 minut/ 
- potrestán osobním trestem do konce utkání/ 
- potrestán trestem do konce hry... 
...za 
- ...bodnutí koncem hole/ 
- bodnutí hlavou hole/ 
- hru vysokou holí/ 
- nedovolený krosček/ 
- hození holí/ 
- sekání/ 
- nedovolenou hru tělem/ 
- držení/ 
- hákování/ 
- vražení na hrazení/ 
- úder hlavou/ 
- vražení zezadu/ 
- nebezpečný úder na hlavu/ 
- faul loktem/ 
- držení za obličejovou mřížku/ 

- bitku/ 
- úder hlavou/ 
- chybné střídání/ 
- úmyslný kontakt při přerušené hře/ 
- faul kolenem/ 
- kopnutí/ 
- hrubost/ 
- podražení/ 
- napadení činovníka utkání/ 
- zdržování hry/ 
- používání vulgárních nebo hanlivých výrazů 

a gest/ 
- nesportovní chování/ 
- opuštění hráčské nebo trestné lavice/ 
- nedovolenou nebo nebezpečnou výstroj.“ 

 
Hlášení související s tresty 
Trest pro brankáře 
„Čas (51.30), brankář týmu (název družstva) číslo (číslo, jméno, příjmení), potrestán na (trest), za (důvod trestu). Trest 
odpyká hráč číslo (číslo, jméno, příjmení).“ 
 
Současně uložené tresty 
„Čas (51.30), hráč týmu (hostující družstvo) číslo (číslo, jméno, příjmení) vyloučen (na dvě/... minuty) za (důvod trestu). 
Hráč týmu (domácí družstvo) číslo (číslo, jméno, příjmení) vyloučen (na dvě/... minuty) za (důvod trestu). Týmy hrají ve 
stejném počtu.“ 
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Menší trest pro hráčskou lavici  
„Čas (51.30), menší trest pro hráčskou lavici týmu (název družstva) za (důvod trestu). Trest odpyká hráč číslo (číslo, 
jméno, příjmení).“ 
 
Větší trest a osobní trest do konce utkání  
„Čas (51.30), hráč týmu (název družstva) číslo (číslo, jméno, příjmení), potrestán pětiminutovým trestem a automaticky 
osobním trestem do konce utkání za (důvod trestu). Pětiminutový trest odpyká hráč číslo (číslo, jméno, příjmení). 
 
Trestné střílení 
„Čas (51.30), za (důvod trestu) hráčem (název družstva) číslo (číslo, jméno, příjmení) nařízeno trestné střílení. Trestné 
střílení provede hráč (název družstva) číslo (33, jméno, příjmení).“ 
 
Hlášení o počtu hráčů na hrací ploše 
Při současném vyloučení: 
„Týmy hrají ve stejném počtu.“ 
 
Po ukončení přesilovky: 
„(Hosté/domácí) hrají v plném počtu.“ 
 
„Oba týmy hrají v plném počtu“ 
 
Další povinná hlášení během utkání 

„Běží poslední dvě minuty první/druhé/třetí/čtvrté čtvrtiny.“ 
Konec periody 

 

„Oddechový čas pro tým (název družstva).“ 
Oddechový čas 

„Konec oddechového času.“ 
 

„Čas (51:30), změna brankáře v brance (název družstva). Odstoupil brankář číslo (číslo, jméno, příjmení), nastoupil 
brankář číslo (číslo, jméno, příjmení).“ 

Střídání brankařů 

 

„Stav utkání po skončení (první, druhé, třetí) čtvrtiny (název domácího týmu) - (název hostujícího týmu) (3:1).“ 
Stav utkání (po skončení periody/utkání) 

 
„Protože stav utkání je po skončení normální hrací doby nerozhodný, po dvouminutové přestávce následují 
patnáctiminutové periody prodloužení s tzv. náhlou smrtí.“ 
 

„Dámy a pánové, čas utkání je měřen na ručních stopkách. Ve druhé periodě odehráno (15) minut a (20) vteřin.“ nebo  
Jiná hlášení (porucha časomíry) 

„Do konce třetiny zbývá (33) vteřin. Zbývající čas trestů:  
(1) minuta a (11) vteřin zbývá hráči (název družstva) číslo (11), (1) minuta a (22) vteřin zbývá hráči (název družstva) 
číslo (22).“ 
„Dámy a pánové, čas utkání je opět měřen na časomíře.“ 
 
Hlášení po utkání 
„Dámy a pánové, děkujeme za vaši návštěvu.“ 
Lze ohlásit pozvánku na další utkání domácího nebo hostujícího družstva. 


