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Úvod 

Rozhodčí 

 

 Součást hry – Neutrální 

 Licence - laik 

 Služba  

 Partner 
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Přístup rozhodčího 

Příprava a příjezd na utkání 

 

 Extraliga a play-off soutěží 

 Ostatní soutěže 

 

Rozcvička 

 

 Rozcvičení před zápasem 

 Kdy, kde a jak 

 

 

 



Komise rozhodčích ČMSHb 

Přístup rozhodčího 

Nástup na utkání 
 

 Kontrola hřiště 

 Zahájení utkání v daný čas 

 

Vedení utkání 
 

 Výklad situací 

 Komunikace 

 Technická pravidla 

 Závěr utkání 
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Vedení utkání 

Signalizace 
 

 používání předepsaných a přijatých signálů 

 zřetelné provedení signálů bez přehnané výraznosti 

 sjednocení signalizace s partnerem 

 vzpřímená paže při avizování výhody 

 nezastrašuje - neprovokuje ani signalizací, ani výrazem 
obličeje 

 typy signalizace – rukou, píšťalkou, verbálně – jak je 
používá 

 signalizovat paží, na jejíž ruce nemá píšťalku 

 jasná signalizace přestupku před trestnou lavicí 

 jasný signál při dosažení branky 

 rozhodná signalizace NE při neuznání branky 
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Vedení utkání 

Komunikace 
 

 schopnost vhodně komunikovat s aktéry utkání (hráči, 
trenéry ostatními činovníky) 

 mít přirozenou autoritu, nevynucovat si ji ukládáním 
osobních trestů 

 schopnost zvládnout zdržování, úmyslně destrukční, 
nebo jiné nesportovní taktiky trenérů  (např. pomalé 
střídání) 

 komunikace s hráči – nedovolovat příliš mnoho 
verbálních projevů 

 je hráči a trenéry přiměřeně respektován 

 nepobuřují jeho způsoby hráče a ostatní aktéry utkání 

 je schopen přijímat rady a připomínky delegáta 
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Vedení utkání 

1. třetina 
 

 umožnit mužstvům rozvinout hru 

 určit měřítko mezi dovoleným a nedovoleným (standard 
rozhodování) 

 správné potrestání prvního zřetelného přestupku na 
každé straně 

 potlačení prvního náznaku nekázně na hřišti (varování -
trest) 

 varování brankáře, či hráče  při prvním náznaku 
zdržování hry 

 důsledné trestání přestupků z kategorie MUSEL, MĚL 

 citlivé posuzování přestupků v době oslabení 
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Vedení utkání 

Kontrola hráčů 

 

 kontrola za zády rozhodčích 

 při přerušení hry 

 při střídání 

 předcházení šarvátkám 

 správný postup při zranění hráče 
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Vedení utkání 

2. třetina 

 

 navázání na standard rozhodování v 1.třetině 

 důsledné trestání přestupků z kategorie MUSEL, MĚL 

 podle charakteru utkání trestat, či netrestat 

přestupky MOHL/NEMUSEL 

 citlivé posuzování přestupků v době oslabení 

 důsledné vyžadování kázně na hřišti 
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Vedení utkání 

3. třetina 

 

 navázání na standard rozhodování ve 2.třetině 

 citlivé posuzování přestupků 

 důsledné vyžadování kázně na hřišti 

 jistá míra velkorysosti při nepodstatných proviněních 

(kategorie MOHL/NEMUSEL) 

 smysl pro chápání situace na hřišti, předvídavost a 

reakce na aktuální dění 

 nepolevit v soustředěnosti do konce utkání 
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Vedení utkání 

 

 První třetina – druhá třetina – třetí třetina 

 Duch pravidel – znalost pravidel 

 První dojem 

 Osa kapitán – asistent – trenér 

 Klíčoví hráči 

 Pomocné funkce 

 Nepřátelské prostředí 

 Režie utkání 

 Sebereflexe 

 Nadhled 
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Trestání nedovolené hry 

 

Vyhodnocení  dané situace 

• Včasnost reakce 

• Signalizace  

• Uložení trestu 

 

Konečné rozhodnutí 

• Pravidlově správné 

• Spravedlivé  

• Logické srozumitelné 
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Trestání nedovolené hry 

 

Videorozbor situací 
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Konec 

Děkuji za pozornost 
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