
Čís. Gól Asist. Čís. Min.

3 Chromik Ondřej

41 Ciasnocha Filip

18 Ciasnocha Jakub

21 Čtvrtlík Tomáš

94 Daniš Radim

74 Dian Radomír

24 Fojtík Miroslav

80 Gebauer Jaroslav "N"

14 Kožušník Martin "R"

5 Linzer Ladislav "R"

26 Machů Jakub

13 Machů Rostislav

Matušek Tomáš

78 Mynarz Andrzej

23 Popelka Marek

7 Selník Hubert "R"

70 Štěbra Martin

Švec Martin "R"

Bosák Rostislav

Glac Martin

1 Kielar Jakub

Čís.
Vedoucí DOMÁCÍ: Vedoucí HOSTÉ:

1.rozhodčí: 2.rozhodčí:
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ZKRATKA

Tresty

Karviná - Třinec

Stadion:

Čas

Soupiska Branky

Číslo kola: Datum utkání: Čas utkání:

:

Domácí:

Čas

Výsledek zápasu

Hosté:

1. třetina 2. třetina 3. třetina Nájezdy

: : : :

Jméno a příjmení

Brankáři

Jméno a příjmení
Hráči na nájezdy



V1.0

Vedoucí mužstva zodpovídá za správně zapsané údaje hráčů svého týmu. Hráč, který není uvedený na soupisce týmu, nemůže k utkání 
nastoupit. V případě uvedení nepravdivých informací bude zápas kontumován 5:0 ve prospěch soupeře.

Po odehrání zápasu vedoucí obou týmů a zároveň oba rozhodčí zkontrolují a podepíšou tento dokument. Na případné chyby ve skóre, 
gólech a asistencích po odevzdání už nebude brán zřetel.
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Funkcionáři nemají během zápasů SHL žádné pravomoci, jsou pouze k dispozici svému týmu během utkání. Pouze na dresu řádně 
označenému kapitánovi (C) nebo zástupci kapitána (A) je dovoleno, pokud je přítomen na ledě a není potrestán, hovořit během utkání na 
ledě s rozhodčím o záležitosti vztahující se k výkladu pravidel. Je pouze na uvážení rozhodčího, zda je tuto záležitost dále ochotný 
konzultovat i s funkcionářem. 

Nehrající osoby (trenér, asistent trenéra, kustodi atd.) dále jen funkcionáři, přítomní na střídačce týmu musí být zapsáni v zápisu o utkání. Na 
střídačce jednoho týmu můžou být přítomní a řádně zapsáni v zápise o utkání pouze 4 funkcionáři. Tým za tyto osoby zodpovídá a v případě 
porušení pravidel těmito osobami ponese následky včetně postihů. Jiným osobám je na střídačku vstup zakázán. V případě nevhodného 
chování funkcionáře může rozhodčí tyto osoby napomenout nebo ze střídačky vykázat. Pokud funkcionáč střídačku neopustí, je rozhodčí 
oprávněn zápas ukončit a kontumovat (0:5) ve prospěch soupeře.

Všechna rozhodnutí učiněná rozhodčími na ledě jsou založena na jejich uvážení, jak chápat a vykládat Pravidla SHL a rozhodovat podle 
nich nestranným způsobem. Protest proti technickým chybám Rozhodčího nebo Rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený na hřišti.

Kontrola identity hráčů: 
1. Před, během a po zápase je rozhodčí nebo člen vedení ligy oprávněn si namátkově vyžádat prokázání identity hráče nastoupeného k 
zápasu a to dle vlastního rozhodnutí. 
2. O prokázání identity hráče může požádat i vedoucí či kapitán soupeře a to max. 5min po skončení zápasu. Tuto žádost předkládá 
rozhodčímu, který je povinen provést tuto kontrolu. 
3. Veškeré konfrontace hráčů včetně výsledku budou zaznamenány do zápisu o utkání. Hráč nesmí odmítnout prokázání totožnosti. 
Prokázání totožnosti lze provést předložením OP, ŘP nebo pasu. V případě, že hráč nechce nebo nemůže prokázat svou totožnost, nemůže 
nastoupit k zápasu. Pokud k tomuto zjištění dojde během nebo po zápase, tato informace bude zaznamenána do zápisu o utkání, 
podepsaná vedoucíma obou týmů a bude řešena vedením ligy. Týmu, jehož hráč nechtěl prokázat v zápase svou totožnost, bude zápas 
kontumován.

Nikdo z výše uvedených nemá právo si hráčem předložené osobní doklady kopírovat nebo fotit!!!

1. funkcionář:

2. funkcionář:

3. funkcionář:

4. funkcionář:

Poznámky k utkání:

Funkcionáři týmu - uveďte čitelně jméno a příjmení

Všichni hráči, rozhodčí i funkcionáři uvedení v tomto zápise o utkání se účastní utkání na vlastní nebezpečí!!!


