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Technická schůzka probíhá obecně 45 minut před začátkem utkání (tedy u NL v 18:15 hod), aby byl časový prostor pro úpravy v EZOU, v šatně 
rozhodčích nebo u zapisovatelského stolku 

• technická schůzka trvá cca 5 minut 
 

Před technickou schůzkou postupně informovat o čase a místu konání jednotlivé účastníky 
• vedoucího družstva domácí 
• vedoucího družstva hostů 

• oba rozhodčí (aby neodešli na rozběhání apod.) 
• delegáta utkání (pokud je přítomen) 

 

Na technickou schůzku vzít s sebou: 
• program technické schůzky 
• nákres nástupu hráčů a rozhodčích před utkáním 
• bezhotovostní výplatnici pro rozhodčí 

 

Průběh technické schůzky 
• Přivítání účastníků na technické schůzce 
• Vzájemné představení 

 hlavní pořadatel, rozhodčí, delegát a vedoucí obou družstev 
• Informace o specifikách haly 

 Klíče od šaten klíče, zamykání šaten i sprch, průchodnost skrz sprchy, tedy i jejich zamykání 
 hráči na hřiště a z něj jen vchodem pro hráče (důvody: bezpečnost – nepotkají se s diváky; čistota hrací plochy) 
 pokud někdo půjde ven na rozcvičku, nutné se vždy přezout 

 WC v chodbě společné pro hráče i diváky 
• Platná covidová opatření 

 pro týmy, rozhodčí, diváky 
• Dohoda na barvách dresů 

 Domácí:  modré 

 Hosté:   ??? 
 Rozhodčí: ??? 

• Kontrola totožnosti ze strany rozhodčích 
 ano / ne, případně čísla hráčů domácích a čísla hráčů hostí 
 komu, kdy a kam mají hráči přinést doklady totožnosti 

• Elektronický zápis 
 Kdy budou mít VD zkontrolované soupisky? (nejpozději 30 minut před utkáním mohou editovat) 
 Z jakého přístupu budou rozhodčí kontrolovat EZOU? (pořadatelský na stolku nebo vlastní zařízení) 

• Detailní nástup družstev a rozhodčích 
 časomíra odpočítá čas do začátku utkání (19:00 hod)  
 18:50  týmy opustí hrací plochu (signál časomíry) 

  týmy odejdou do šaten vchodem pro diváky 
 18:51  možné zhasnutí světel v hale, předzápasový program 
 18:56  týmy připraveny u vstupu pro hráče; rozhodčí u stolku 
 18:57  nástup týmů – poklusem dle nákresu: na půlku hřiště naproti divákům a kameře; hosté dále od střídaček 
  pozdravení se s diváky, pozdravení kapitánů a rozhodčích 

  týmy jdou na střídačku, následně na pokřiky 
 18:59  zahajovací sestavy 
 19:00  zahájení utkání 

• Video online přenos 
 Informace, zda video online přenos ne/bude a kde je umístěna kamera 

• Přestávkový program 
 Informace o programu a kdy a kde se s ohledem na něj mohou rozcvičovat hráči o přestávkách 

• Nejlepší hráč utkání 
 Nejlepší hráč utkání vybírá v 55. minutě trenér každého družstva; hlavní pořadatel si dojde na střídačku pro informace  

• Po skončení utkání 

 Nástup družstev po skončení utkání kolmo ke střídačkám, rozhodčí vpravo u stolku vedle oddílového roll upu 
 Vyjádření trenérů k utkání u zapisovatelského stolku – do manuálního online přenosu 
 Vyplacení odměny v šatně rozhodčích po utkání (nebo bezhotovostně) 
 Možnost protažení hráčů po skončení utkání na hrací ploše 
 Dohoda, kdy a kde budou vedoucí, rozhodčí a delegát potvrzovat EZOU 

• Informace  
 od delegáta utkání, pokud něco bude mít 

 od rozhodčích, pokud budou mít nějaké informace na týmy 
• Prostor pro dotazy účastníků technické schůzky 
• Poděkování za účast a popřání vydařeného utkání všem účastníkům.  


