
HLASATEL A OFICIÁLNÍ HLÁŠENÍ 
 

a) Domácí klub zajišťuje tato povinná oficiální hlášení prostřednictvím hlasatele.  
b) Povinnost hlasatele při utkáních může být upravena propozicemi. 
 

A – PŘEDZÁPASOVÁ HLÁŠENÍ 
 

- přivítání diváků, hostujícího týmu, domácího týmu a rozhodčích, popř. dalších významných osob, 
- sestava hostujícího týmu ve tvaru číslo hráče, jméno, příjmení, nejdříve brankáři, na závěr trenér, vedoucí týmu, 
- sestava domácího týmu ve tvaru číslo hráče, jméno příjmení, nejdříve brankáři, na závěr trenér, vedoucí týmu, 
- rozhodčí utkání ve tvaru jméno, příjmení (nehlásí se, odkud rozhodčí jsou), 
- vhodné je informovat diváky o posledních výsledcích obou soupeřů, jejich postavení v aktuální tabulce a připomenout 

poslední vzájemný výsledek (výsledky). 
 

B – HLÁŠENÍ V PRŮBĚHU UTKÁNÍ 
 

Góly a asistence (příklad): 
- gól týmu ..... vstřelil hráč číslo ....., jméno, příjmení, 
- asistence hráč (-i) číslo ..... jméno a příjmení a hráč číslo ....., jméno, příjmení, 
- stav utkání, čas. 

 

Oprava gólu a asistence (příklad): 
- první (druhý, čtvrtý .....) gól týmu ..... vstřelil hráč číslo ..... jméno, příjmení, 
- asistence u prvního (druhého, čtvrtého ..... ) gólu týmu ..... hráč (-i) číslo .....  jméno, příjmení. 

 

Neuznaný gól (příklady): 
Gól nemůže být uznán,  

- protože hra byla přerušena, 
- protože míček přešel brankovou čáru po vypršení času, 
- protože míček nepřešel brankovou čáru, 
- protože byl dosažen kopnutím, 
- protože se míček odrazil do branky od rozhodčího, 
- protože byl dosažen vysokou holí, 
- pro posunutí branky proti pravidlům, 
- pro postavení útočícího hráče v brankovišti, 
- pro usměrnění míčku do branky rukou. 

 

Tresty (příklady) 
Čas..., hráč týmu....., číslo..., jméno, příjmení 

- vyloučen na dvě minuty za ..... (přestupek)     2’ 
- vyloučen na dvě + dvě minuty za ..... (přestupek)     2‘+2‘ 
- potrestán pětiminutovým trestem a automaticky osobním trestem do konce utkání za ..... (přestupek)  5‘+OK 
 potrestán osobním trestem za .....      10‘ 
- potrestán osobním trestem do konce utkání za .....     OK 
- potrestán trestem ve hře za .....       TH 

 

Tresty pro brankáře (příklad) 
Čas ..... brankář týmu ....., číslo ....., jméno, příjmení, vyloučen ..... (trest) nebo potrestán ..... (trest) za ..... (přestupek). Trest 
odpyká hráč číslo ....., jméno, příjmení. 

 

Současně uložené tresty 
Vždy se nejprve ohlásí hráč týmu hostí, až po té domácích dle výše uvedených příkladů.  

 

Menší trest pro hráčskou lavici (příklad) 
Čas ....., menší trest pro hráčskou lavici týmu ..... (název týmu), za ..... (důvod trestu). Trest odpyká hráč číslo ....., jméno, 

příjmení.      ML 
 

Trestné střílení (příklad) 
Čas ....., za ..... (důvod TS), hráčem týmu ..... (název týmu), číslo ....., jméno, příjmení, nařízeno samostatné střílení. 
Samostatné střílení provede hráč týmu ..... (název týmu) číslo ....., jméno, příjmení.     TS 

 

 
 
 



Hlášení související s tresty (příklady) 
- při uložení trestu: hosté (domácí) hrají v oslabení,  
- při skončení trestu: hosté (domácí) hrají v plném počtu, 
- při současném skončení trestů D i H: oba týmy hrají v plném počtu, 
- pokud je po udělení trestů na hřišti stejný počet D i H: týmy hrají ve stejném počtu, 
- pokud skončí jednomu ze soupeřů trest, ale na TL je další hráč téhož týmu (pokračuje nerovnovážný stav hráčů na 

ploše): nehlásí se nic. 
 

Další povinná hlášení 
- běží poslední minuta první třetiny, 
- běží poslední minuta druhé třetiny, 
- běží poslední dvě minuty třetí třetiny, 
- oddechový čas pro tým ..... (název týmu), 
- konec oddechového času, 
- změna brankáře: čas ....., změna brankáře v brance týmu ..... (název týmu), odstoupil brankář číslo ....., jméno, příjmení, 

nastoupil brankář číslo ....., jméno, příjmení. 
 

Informativní hlášení 
- ofsajd, 
- úmyslný ofsajd, 
- zakázané uvolnění, 
- hra vysokou holí, 
- přihrávka rukou, 
- sevření míčku, 
- útočící hráč v brankovišti, 
- posunutá branka, 
- hra byla přerušena pro předčasný vstup hráče místo brankáře z hráčské lavice, 
- v polovině třetí třetiny počet diváků: dnešnímu utkání přihlíží ..... (počet) diváků. 

 

C – POZÁPASOVÁ HLÁŠENÍ 
 

- výsledek utkání, 
- střely na branku, 
 případně:   
- nejlepší hráč z týmu ..... (název poraženého týmu), číslo ....., jméno, příjmení, 
- nejlepší hráč z týmu ..... (název vítězného týmu), číslo ....., jméno, příjmení. 
- pozvání na další domácí utkání, rozloučení s diváky. 

 


