DAVID NECKÁŘ

Rozdíly ve vyplňování českého zápisu

Rozdíly ve vyplňování českého zápisu
K záznamu průběžného stavu utkání se používá Zápis o utkání v basketbalu schválený Českou basketbalovou federací, který se v několika věcech
liší od oficiálního zápisu FIBA (viz Obr.8b). Jsou to následující body:
1. Skládá se z jednoho originálu a dvou kopií rozdílných barev. Originál, černý
tisk, je pro ČBF. První kopie, zelený tisk, je pro družstvo hostů, poslední
červený připadá domácímu týmu.
2. Vyplní se:
– Jméno soutěže.
– Číslo utkání.
– Kategorie
– Skupina bude vyplněna pouze v případě, že soutěž se hraje na skupiny.
V opačném případě, bude kolonka proškrtnuta.
– Datum, čas a místo utkání.
– Jméno hlavního pořadatele
– Jména prvního, druhého a příp. třetího rozhodčího. Jméno komisaře.
Pozn.: 1. Kategorie mohou být označeny zkratkami: muži = M, ženy = Ž, dci
= dorostenci, dky = dorostenky, žci = žáci, žky = žačky, mini d
= mini dívky, mini ch = mini chlapci. Věkové kategorie se označují
st.-starší, ml.-mladší.
2. V případě, že některé kolonky nebudou vyplněny (např. nepřítomnost komisaře), budou proškrtnuty.

Obr. 14 ZÁHLAVÍ ČESKÉHO ZÁPISU

3. Do prvního sloupce zapíše na prvním místě hráčovo příjmení a dále jeho
jméno. Minimálně bude uvedeno prvé písmeno jména.
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4. Kapitán družstva bude označen „C“. Všichni hráči pendlující do družstva
musí být označení za jménem hráče velkým „P“, všichni hráči hostující do
družstva musí být v téže rubrice označeni velkým „H“ (hostování do stejné
věkové kategorie). Za označení odpovídá trenér družstva.
5. Do druhého sloupce zapíše čísla hráčů, která budou po dobu utkání používat.
Má-li družstvo méně jak 12 hráčů, zapisovatel po podpisu trenéra družstva
zbylé kolonky jednotlivě proškrtne vodorovnou čárou.
V dolní části prostoru družstev zapíše zapisovatel jména trenéra a jeho asistenta. V případě, že asistent nebude přítomen, kolonka bude proškrtnuta.
6. Trenér označí 5 hráčů, kteří nastoupí do utkání vepsáním malého „x“ do
kolonky ve sloupci N vedle čísel hráčů.
Obr. 15 DRUŽSTVA V ČESKÉM ZÁPISU
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7. Započitatelné oddechové časy se zaznamenávají zapsáním minuty, kdy si
oddechový čas trenér vybral.
8. Na konci každé poloviny utkání a prodloužení budou
nevybrané oddechové časy proškrtnuty dvěma vodorovnými rovnoběžnými čarami. V případě, že se prodloužení nehrálo, budou kolonky pro prodloužení
proškrtnuty vodorovnou jednoduchou čarou.
9. Záznam všech chyb se provádí takto:
– Osobní chyba bude zaznamenána číslem minuty,
v níž se hráč chyby dopustil.
– Jakákoli chyba, za kterou následuje trestný hod nebo hody, se značí přidáním odpovídajícího počtu
trestných hodů (1, 2, 3) pravým dolním indexem.
– Technická chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „T“.
– Technická chyba proti trenérovi bude vyznačena
minutou s horním pravým indexem „C“.
– Technická chyba, kterou je potrestán trenér z jakéhokoli jiného důvodu (chyba asistenta, náhradníků),
se označí minutou s horním pravým indexem „B“.
– Nesportovní chyba bude vyznačena minutou s horním pravým indexem „U“. Další obdobné provinění hráče bude zapsáno „U“ a považováno jako diskvalifikující chyba dle čl. 37.1.2 bez dalšího trestu.
– Diskvalifikující chyba bude vyznačena minutou
s horním pravým indexem „D“.
– Všechny chyby proti oběma družstvům, následované tresty stejné váhy a zrušené podle čl. 42 (Zvláštní situace), jsou označeny přidáním malého „c“ na
místo zápisu počtu trestných hodů.
– Pro každé období jsou vyhrazeny čtyři kolonky
(bezprostředně pod jménem družstva a nad jmény
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hráčů) k zápisu chyb družstva.
– Kdykoliv se hráč dopustí chyby ať osobní, technické, nesportovní nebo
diskvalifikující (vyjma Čl. 39 Šarvátky), zapisovatel ji zapíše vyznačením
minuty do příslušné kolonky družstva hráče, který se chyby dopustil.
10. Zapisovatel zapisuje průběžně součet bodů dosažený každým družstvem.
V zápise jsou sloupce pro průběžný stav utkání.
Každý sloupec obsahuje 5 vertikálních kolonek.
Nad dvě kolonky vlevo nadepíše A, jsou určeny pro družstvo A, nad dvě
kolonky vpravo nadepíše B, ty jsou pro družstvo B. Prostřední je určený
pro zapisování minuty změny stavu utkání. Ta bude vyplněna pouze, když
bude dosaženo prvního koše v minutě.
Do druhé kolonky u družstev A (B) zapisuje body, kterých družstva dosáhla.
Zapisovatel:
– Připočte body za koš dosažený ze hry a přičte je k předchozímu stavu.
Zapsán bude nový celkový součet bodů právě dosažený družstvem.
– Pak do prázdného místa na stejné straně nového celkového počtu bodů
zapisovatel zapíše číslo hráče, který zaznamenal koš ze hry nebo z trestného
hodu.
– Každý záznam bude uváděn na novém řádku.
– Trestné hody budou vyznačeny číslem hráče, který je prováděl, a budou
zleva ohraničeny závorkou. V případě, že je opakován jeden z trestných
hodů, se bod zapisuje do stejného pole, které náleží trestnému hodu, který
je opakován.
– Tříbodový koš dosažený hráčem bude zaznamenán zakreslením kruhu
kolem nového součtu bodů v příslušném sloupci.
– V poločase dojde k otočení sloupců. Pod stav 2. období zapisovatel zapíše
přes dva řádky písmeno B do současného sloupce A. Analogicky dojde
k záměně sloupce B za A. Pod písmena zapíše stav družstev.
Na začátku 2. a 4. období a eventuálně prodloužení zapisovatel pokračuje
zápis od bodu přerušení.
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– Na konci utkání zapisovatel nakreslí přes celý řádek souvislou horizontální
čáru pod poslední součet bodů a pod ni zapíše do určených sloupců (A, B)
konečný stav jednotlivých družstev přes dva řádky. Tento součet podtrhne
dvěma souvislými čarami. Dále nakreslí diagonální čáry k dolním okrajům
sloupce každého družstva, aby vyškrtl zbývající prostor k záznamu průběžného stavu.
– Na konci každého období zapíše zapisovatel počet bodů dosažený oběma
družstvy za toto období na příslušné místo ve spodní části zápisu.
– Na konci utkání zapisovatel zaznamená konečný stav spolu se jménem vítězného družstva.

Obr. 16 SPODNÍ ČÁST ČESKÉHO ZÁPISU
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