Český badmintonový svaz, z.s.

SLOVNÍČEK
Tato příloha je standardním slovníčkem pojmů a výrazů, které používá hlavní rozhodčí
k vedení zápasu. (Pro zjednodušení jsou zde uvedená hlášení pouze v mužském rodě a
jednotném čísle).

1. Před zápasem
1.2.

Oblečení

1.1.1. „Nech mě zkontrolovat oblečení“
1.1.2. „Tvé jméno na tričku je příliš velké“
1.1.3. „Tvé jméno na tričku je příliš malé“
1.1.4. „Jméno na tričku není stejné jako jméno v databázi BWF“
1.1.5. „Tvé jméno na tričku je povinné“
1.1.6. „Jméno musí být co nejvýše u okraje trička“
1.1.7. „Název země (družstva) na tričku je povinný“
1.1.8. „Název země (družstva) na tričku je příliš velký“
1.1.9. „Název země (družstva) na tričku je příliš malý“
1.1.10. „Máš na tričku více reklam, než je povoleno“
1.1.11. „Reklama je příliš velká“
1.1.12. „Reklama členské asociace není registrována u BWF“
1.1.13 „Musíš mít stejnou barvu oblečení jako tvůj partner“
1.1.14 „Máš jinou barvu oblečení?“
1.1.15 „Musíš vyměnit barvu svého oblečení“
1.1.16 „Pokud si nevyměníš tričko, dostaneš pokutu“
1.1.17 „Nápisy na tričku musí být v kontrastní barvě k barvě trička“
1.1.18 „Nápisy na tričku musí být v jedné barvě“
1.1.19 „Nápisy na tričku musí být kapitálkami“
1.1.20 „Nápisy na tričku musí být latinkou“
1.1.21 „Nápisy jsou ve špatném pořadí“
1.1.22 „Použití lepicí pásky není povoleno“

1.2 Los
1.2.1 „Pojďte sem k losování“
1.2.2 „Vyhrál jsi los“
1.2.3 „Co zvolíš?“
1.2.4 „Kdo bude podávat?“
1.2.5 „Zvol stranu“
1.2.6 „Kdo bude přijímat?“
1.2.7 „Soupeř zvolil jako první příjem, takže ty budeš jako první podávat“
1.2.8 „Soupeř zvolil jako první podání, takže ty budeš jako první přijímat“
1.2.9 „Soupeř zvolil strany. Přeješ si první podávat nebo přijímat?“

1.3 Ostatní
1.3.1 „Vypni svůj mobilní telefon“
1.3.2 „Umísti svou tašku řádně do boxu na vybavení“
1.3.3 „Připravte se na hru“

2. Zahájení zápasu
2.1 Ohlašování a představování
W, X, Y, Z jsou jména hráčů a A, B, C, D jsou názvy zemí/družstev.
K zahájení prvního setu zápasu hlavní rozhodčí ohlásí:
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2.1.1 Turnaj jednotlivců dvouhry
„Dámy a pánové, po mé pravé ruce X, a po mé levé ruce Y. X podává, nula – nula, hrajte.
2.1.2 Turnaj družstev dvouhry
„Dámy a pánové, po mé pravé ruce A, reprezentován X, a po mé levé ruce B, reprezentován Y. A
podává, nula – nula, hrajte.
2.1.3 Turnaj jednotlivců čtyřhry
„Dámy a pánové, po mé pravé ruce W a X, a po mé levé ruce Y a Z. X podává na Y, nula – nula,
hrajte.
2.1.4 Turnaj družstev čtyřhry
„Dámy a pánové, po mé pravé ruce A, reprezentován W a X, a po mé levé ruce B, reprezentován Y
a Z (jména hráčů). A podává, X na Y, nula – nula, hrajte.

2.2 K zahájení druhého setu hlavní rozhodčí ohlásí:
„Druhý set, nula – nula, hrajte“
(Pokud v průběhu přestávky nedošlo k chybě za nedovolené chování)

2.3 K zahájení rozhodujícího setu hlavní rozhodčí ohlásí:
„Rozhodující set, nula – nula, hrajte“
(Pokud v průběhu přestávky nedošlo k chybě za nedovolené chování)

3. Během zápasu
3.1

Průběh zápasu, chyby
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.

3.2

„Změna podání“
„Chyba“
„Nový míč“
„Out“
„Přestávka“
„Hraj nový míč“
„Změna stran“
„Nevyměnili jste si strany“
„Kurt“ (číslo, pokud se hraje na více než jednom kurtu) „20 sekund“
„… setbol …” např. „20 setbol 6“, nebo „29 setbol 28“
„… mečbol …„ např. „20 mečbol 8“, nebo „29 mečbol 28“
„… setbol oba/obě/všichni“ např. „29 setbol oba/obě/všichni“
„… mečbol oba/obě/všichni” např. “29 mečbol oba/obě/všichni“
„Čárový rozhodčí – signalizuj, prosím“
„Zasáhl jsi míček na soupeřově straně sítě“
„Míček tě tečoval“
„Dotkl ses sítě“
„Dotkl ses sloupku“
„Na kurt přiletěl míček“
„Míček tě nerozptyloval“
„Bránil jsi soupeři“
„Nedovoleně jsi rozptyloval soupeře“
„Zahrál jsi dvakrát“
„Zahrál jsi tažený míč“
„Byl jsi na soupeřově straně“

Podání/příjem
3.2.1.

„Pravé pole pro podání“
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3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

3.3

Výměna míčku
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

3.4

„Levé pole pro podání“
„Minul jsi míček během podání“
„Nepodávej, dokud není přijímající hráč připraven“
„Přijímající hráč nebyl připraven“
„Podávající hráč nebyl připraven“
„Tvůj spoluhráč nebyl připraven“
„Soupeř nebyl připraven“
„Pokusil ses odehrát podání“
„Podával jsi ze špatné strany“
„Podával jsi mimo pořadí“
„Přijímal jsi mimo pořadí“
„Bránil jsi přijímajícímu hráči ve výhledu na míček během podání“
„Ty i tvůj spoluhráč jste zasáhli míček“

„Je míček v pořádku?“
„Vyměň míček“
„Neměň míček“
„Vrať míček“
„Musíš mě požádat o svolení vyměnit míček“
„Vyzkoušej míček“
„Nezkoušej míček“

Hlášení čar/IRS (jestřábí oko)
3.4.1
„Čárový rozhodčí – signalizuj, prosím“
3.4.2
„Jasně jsem viděl míček jako dobrý“
3.4.3
„Jasně jsem viděl míček jako out“
3.4.4
„Rozhodnutí čárového rozhodčího bylo správné“
3.4.5
„Oprava dobrý míč“
3.4.6
„Oprava out“
3.4.7
„Neviděl jsem“
3.4.8 až 3.4.16 IRS

3.5

Ovlivňování rozhodčích
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

„Snažil ses ovlivnit rozhodčího pro podání“
„Snažil ses ovlivnit čárového rozhodčího“
„Nesmíš ovlivňovat čárového rozhodčího“
„Nesmíš ovlivňovat rozhodčího pro podání“

3.6 Koučování
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

„Trenére, vrať se na své místo“
„Tvůj trenér rozptyloval tvého soupeře“
„Tvůj trenér narušil hru“
„Nevyhledávej koučování“
„Nekoučuj během výměny“

3.7 Zranění
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4

„Jsi v pořádku?“
„Můžeš pokračovat ve hře?“
„Potřebuješ doktora?“
„Odstupuješ?“
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3.7.5
3.7.6

„Hra je přerušena“
„Jsi připraven?“

3.8 Utírání dvorce
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

„Utři dvorec, prosím“
„Ukaž, kde utřít dvorec“
„Utři dvorec nohou“
„Žádné odhazování potu“
„Nepadej záměrně“

3.9 Plynulost hry
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.9.8
3.9.9
3.9.10
3.9.11
3.9.12

„Na kurt“
„Žádné zdržování“
„Hrajte“
„Pokračujte ve hře“
„Hrajte hned“
„Hra musí být plynulá“
„Hráči zpět na kurt“
„… (jméno hráče) zpět na kurt“
„Připrav se rychleji“
„Jen rychlé utření“
„Jen rychlé pití“
„Zdržování při podání, hra musí být plynulá“

3.10 Nevhodné chování
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.10.8

„Pojď sem“
„Nezvedej pěst proti soupeři“
„Nekřič na soupeře“
„Musíš vynaložit nejlepší úsilí“
„Musíš si podat ruku se soupeřem před oslavami“
„...... (jméno hráče) napomenutí za nevhodné chování“
„...... (jméno hráče) chyba za nevhodné chování“
„...... (jméno hráče) diskvalifikován za nevhodné chování“

3.11 Ostatní
3.11.1 „Ukazatel skóre nefunguje“
3.11.2 „Nové tričko musí být stejné barvy a podobného designu jako to původní“
3.11.3 „Vracej míček pořádně“

4. Vysvětlení hlášených chyb podání
4.1 „Hlášena chyba podání, příliš vysoko“
4.2 „Hlášena chyba podání, hřídelka“
4.3 „Hlášena chyba podání, noha“
4.4 „Hlášena chyba podání, plynulý pohyb“
4.5 „Hlášena chyba podání, základna míčku“
4.6 „Hlášena chyba podání, nedovolené zdržování“
4.7 „Hlášena chyba podání, let vzhůru“
4.8 „Hlášena chyba podání, minutí míčku“
4.9 „Hlášena chyba podání, hlášena chyba příjmu, hrajte nový míč“
4.10
„Chyba přijímajícího hráče, noha“
4.11
„Chyba podání, noha“
4.12
„Chyba přijímajícího hráče, nedovolené zdržování“
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4.13

„Chyba podání, nedovolené zdržování“

5. Vysvětlení napomenutí a chyb
5.1 „Zneužití rakety“
5.2 „Hodil jsi raketou nebezpečně“
5.3 „Slovní napadení“
5.4 „Použil jsi nepřijatelné výrazy“
5.5 „Křičel jsi na soupeře“
5.6 „Zvednul jsi pěst směrem k soupeři“
5.7 „Snažil ses ovlivnit rozhodčího pro podání“
5.8 „Snažil ses ovlivnit čárového rozhodčího“
5.9 „Zneužití míčku“
5.10
„Zasahoval jsi do rychlosti míčku“
5.11
„Fyzické násilí“
5.12
„Zneužití vybavení“
5.13
„Kopnul jsi do reklamního panelu“
5.14
„Udeřil jsi do sítě“
5.15
„Udeřil jsi do židle“
5.16
„Udeřil jsi box na vybavení“
5.17
„Udeřil jsi zařízení pro měření podání“
5.18
„Zdržování“
5.19
„Podržel jsi podání“
5.20
„Odmítl ses řídit mými instrukcemi“
5.21
„Odmítl jsi pokračovat ve hře“
5.22
„Opustil jsi kurt bez dovolení“
5.23
„Nesportovní chování“
5.24
„Udělal jsi obscénní gesto“
5.25
„Slavil jsi nesportovním způsobem“
5.26
„Tvůj mobil zazvonil“

6. Konec setu/zápasu
6.1 „Hra“
6.2
6.3
6.4
6.5

„První set vyhrál „……“ (jméno hráče, nebo název družstva [v soutěži družstev]) „……“ (skóre)“
„Druhý set vyhrál „……“ (jméno hráče, nebo název družstva [v soutěži družstev]) „……“ (skóre)”
„Na sety 1:1“
„Zápas vyhrál „……“ (jméno hráče, nebo název družstva [v soutěži družstev]) „……“ (skóre)”

6.6 „……“ (jméno hráče) odstoupil. Zápas vyhrál „……“ (jméno hráče, nebo název družstva [v
soutěži družstev]) „……“ (skóre)“
6.7 „……“ (jméno hráče) diskvalifikován. Zápas vyhrál „……“ (jméno hráče, nebo název družstva
[v soutěži družstev]) „……“ (skóre)“
6.8 „Zápas ukončen vrchním rozhodčím. „……“ (jméno hráče) postoupil přímo do hlavní soutěže.
„……“ (jméno hráče) postoupil do dalšího kola/hlavní soutěže“

7. Poznámky k incidentům na zápisu o zápase (příklady)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

I – zranění
W – napomenutí za nevhodné chování
F – chyba za nevhodné chování
R – vrchní rozhodčí povolán na kurt
S – přerušení

Český badmintonový svaz, z.s.

7.6 Dis – diskvalifikován vrchním rozhodčím
7.7 Ret – odstoupil
7.8 Zápas přerušen na X minut z důvodu …
7.9 [jméno hráče] napomenut za upravování míčku
7.10
[jméno hráče] si podvrtnul kotník a rozhodl se odstoupit
7.11
Hra přerušena na X minut
7.12
[jméno hráče] napomenut za ovlivňování čárového rozhodčího
7.13
[jméno hráče] napomenut za zdržování hry
7.14
[jméno hráče] – chyba za použití nevhodných výrazů. Vrchní rozhodčí byl povolán na
kurt a dal pokyn sledovat situaci a v případě potřeby udělit znovu červenou kartu
7.15
[jméno hráče] – chyba za nátlak na čárového rozhodčího. Vrchní rozhodčí byl volán na
kurt a rozhodl se hráče diskvalifikovat
7.16
[jméno hráče] krvácel z nosu. Vrchní rozhodčí a turnajový doktor povoláni na kurt. Hra
přerušena na X minut
7.17
[jméno hráče] byl zraněn. Vrchní rozhodčí a turnajový doktor povoláni na kurt. Turnajový
doktor doporučil hráči odstoupit

8. Poznámky k porušení předpisů o oblečení na zápisu o zápase
(příklady)
8.1 [jméno hráče] na tričku je příliš velké
8.2 [jméno hráče] na tričku je příliš malé
8.3 [jméno hráče] na tričku není stejné jako jméno v databázi BWF
8.4 Na tričku [jméno hráče] není žádné jméno hráče
8.5 Na tričku [jméno hráče] není název členské asociace (země, družstva)
8.6 Název členské asociace (země, družstva) na tričku je příliš velký
8.7 Název členské asociace (země, družstva) na tričku je příliš malý
8.8 Na tričku [jméno hráče] je příliš mnoho reklam
8.9 Reklama na tričku [jméno hráče] je příliš velká
8.10
[jméno hráče] odmítl vyměnit barvu svého oblečení
8.11
[jména hráčů] měli rozdílnou barvu oblečení
8.12
Nápis na tričku [jméno hráče] není v kontrastní barvě k barvě trička
8.13
Nápis na tričku [jméno hráče] není v jedné barvě
8.14
Nápis na tričku [jméno hráče] není kapitálkami
8.15
Nápis na tričku [jméno hráče] není latinkou
8.16
Nápisy na tričku [jméno hráče] jsou ve špatném pořadí
8.17
Na tričku [jméno hráče] je použita lepicí páska

