Povinnosti činovníků utkání NBLL

(zapisovatel, trestoměřič, časoměřič, označený pořadatel)
-

Činovníky utkání zajišťuje domácí družstvo.
K utkání musí být alespoň tři osoby u stolku časoměřičů.
Jejich povinností je dostavit se nejpozději 20 minut před utkáním, seznámit se s funkcí
časoměrných zařízení, s rozhodčími projít zápis a vyřešit případné nejasnosti.
Během utkání se nesmějí bavit s diváky či dalšími osobami, pít alkoholické nápoje, svačit.
Jsou povinni se plně věnovat svým úkolům a povinnostem během celého utkání – zajišťují plynulý
a klidný průběh utkání.

Zapisovatel
- Zajistí, aby manažeři/kapitáni ze soupisky vyškrtli hráče, kteří nehrají (přeškrtnutím jejich čísla),
a doplnili/upravili přesně čísla dresů hrajících hráčů.
- Čitelně vyplňuje všechny položky zápisu včetně statistiky, zkontroluje soupisky a případně reg.
průkazy či s rozhodčími občanský průkaz hráče, jsou-li nesrovnalosti.
- Po utkání zajistí podpis kapitánů, ostatních činovníků a rozhodčích a předá zápis rozhodčím.
Trestoměřič
- Měří udělené tresty pomocí časoměrného zařízení.
- Hráč se vrací do hry po vstřelení branky pouze v případě, že je přesilovka (tj. jedno družstvo na
hřišti hraje dle pravidel s více hráči než druhé družstvo).
- Při trestu 5 minut se hráč vrací až po vstřelení druhé branky.
Tresty v box-lakrosu
 menší trest: vyloučení na 2 minuty
 větší trest: vyloučení na 5 minut
 osobní trest: vyloučení hráče na 10 minut
 osobní trest: vyloučení hráče do konce utkání
 trest ve hře (vyloučení do konce utkání + 5 min)

Záznam do zápisu
2
5
10
DK (započítává se jako 10 min)
DK (započítává se jako 10 min)

Časoměřič
- Měří čistý herní čas (4 x 15 min.), čas přestávek (2, 12, 2 min.), délku oddechových časů (90 s).
Označený pořadatel
- Je označen (vestička).
- Slouží jako kontaktní osoba v případě vážnějšího zranění hráče (volá záchrannou službu, zná
potřebná telefonní čísla, má k dispozici mobilní telefon), řeší případné konflikty s diváky apod.

Zápis z utkání pro NBLL 2016
Za tisk a dodání zápisu z utkání odpovídá domácí družstvo. Zápis naleznete na stránce
http://stats.pointbench.com/nbll/2016, odkud jej lze vytisknout. Budou na něm navíc uvedena
jména a čísla hráčů.

NBLL 2016

V zápisu o utkání smí být uvedeno
max. 23 hráčů v základní části a 16+2
hráčů v play-off.
Hráče, kteří nenastoupí k utkání,
kapitán/manažer před utkáním označí
křížkem do volného pole.
Kapitáni/manažeři zkontrolují a případně
opraví čísla dresů.
Žádný hráč nesmí být dopsán rukou!!!

Podpisy kapitánů domácího a hostujícího
týmu – před utkáním – potvrzují správnost
soupisky.

Čas branky – časy period se
načítají.
Periody oddělte lehkým
podtržením (nikoliv
vynecháním řádku)

Průběžné skóre
Slovní popis přestupku
Kód týmu, který skóroval
(JME vs. SLA)

Délka trestu (2,
5‘, 10 nebo DK)

Číslo vyloučeného
hráče

Číslo hráče, který skóroval,
resp. nahrával (druhá
nahrávka)

Kód týmu, jehož hráč je
vyloučen

Kód branky
P – v přesilovce
D – v oslabení
V případě branky dosažené
při běžném počtu hráčů se nic
nepíše

Čas vyloučení

Statistika rozhozů.

Přesný čas time-outu
(2 za každou polovinu,
1 v každé periodě
prodloužení)

Čárkujte, po periodě
sečtěte (///// 5)

Přesný čas případného
střídání brankařů. Do
1. řádku zapište
brankáře, kteří chytají
na začátku utkání.

Statistika střel mimo
branku – při každé střele do
zápisu pouze jedna čárka:
buď gól, nebo zásah, nebo
střela mimo (systém si pak
sám spočte počet střel =
góly+střely mimo+zásahy
brankaře /tj. i tyč či
břevno/)

Statistika sebraných
míčů – kdykoliv se míč
ocitne na zemi a zároveň
se o něj bojuje

Čárkujte, po periodě
sečtěte (///// 5)

Statistika zásahů
brankaře – co brankař
chytí včetně tyčky či
břevna
Uveďte číslo brankaře

Čárkujte, po periodě
sečtěte (///// 5)

Goal
Statistika
využitých/nevyužitých
přesilovek (nikoliv při
každém vyloučení, ale
pouze při nestejném
počtu hráčů obou týmů)

No goal
Goal
No goal

Čárkujte, po periodě
sečtěte (///// 5)

Goal – využitá
No goal - nevyužitá
Podpisy kapitánů domácího a hostujícího
týmu – po utkání – potvrzují správnost
zápisu

Čitelně jména a podpisy rozhodčích – po
utkání – potvrzují správnost zápisu a jsou
podkladem pro výplatu rozhodčích

Tato příručka nenahrazuje pravidla a nemá platnost pravidel!

Čitelně jména zapisovatele, trestoměřiče
a časoměřiče, případně i označeného
pořadatele

Čárkujte, po periodě
sečtěte (///// 5)

