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KÖSZÖNTÉS (T-10)_____________________________________________________________________________ 
 

„Köszöntjük kedves nézőinket a (helyszín)…………………………, 
(liga/esemény)………………………… mérkőzés következik, a (hazai 

csapat)………………………… és a (vendég csapat)………………………… csapata között.” 
 
 

„A csapatok összeállítása a következő. 
(vendég csapat)………………………….” 

 
„1-es: XY 
2-es: XY” 

……… 
 

„A csapat vezetőedzője: XY 
Másodedző: XY” 

 
„A (hazai csapat)………………………… csapatának összeállítása.” 

 
„1-es: XY 
2-es: XY” 

……… 
 

„A csapat vezetőedzője: XY 
Másodedző: XY” 

 
JÁTÉKVEZETŐK BEMUTATÁSA________________________________________________________________ 

 
„A mérkőzés játékvezetője/játékvezetői: XY” 

 
„A mérkőzés vonalbírói: XY XY” 

 
 

GÓL________________________________________________________________________________________________ 
 

„ ………………………… csapatának gólját, a ……… számú XY szerezte, a ……… számú XY, 
és a ……… számú XY átadásából.” 

„(A góllal a ………………………… csapata kiegészült.)” 
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GÓL KORREKCIÓ_________________________________________________________________________________ 
 

„Gól korrekció következik. 
………………………… csapatának (X.)……… gólját, a ……… számú XY szerezte, a ……… 

számú XY, és a ……… számú XY átadásából.” 
 
KISBÜNTETÉS____________________________________________________________________________________ 

 
„ ………………………… csapatából a ………-es számú, XY büntetése, kettő perc, 

…………………………-ért.” 
 
CSAPATBÜNTETÉSEK___________________________________________________________________________ 

 
„ ………………………… csapatának büntetése, kettő perc technikai kisbüntetés, 

➢ mert túl sok játékos tartózkodott a jégen 
➢ a játék késleltetéséért 

➢ sportszerűtlen magatartásért. 
A büntetést a ……… számú XY tölti le.” 

 
KAPUSRA KISZABOTT BÜNTETÉSEK_________________________________________________________ 

 
„ ………………………… csapatából a ………-es számú, XY büntetése, ……… perc, 

………………………….-ért. 
A büntetést a ……… számú XY tölti le.” 

 

10 PERC FEGYELMI BÜNTETÉS (PL. UN-SP)_________________________________________________ 
 

„ ………………………… csapatából a ………-es számú, XY büntetése tíz perc fegyelmi 
büntetés, …………………………-ért.” 

 
2+10 PERC FEGYELMI BÜNTETÉS (PL. TRIP+UN-SP)______________________________________ 

 
„ ………………………… csapatából a ………-es számú, XY büntetése, kettő perc 

…………………………-ért, plusz tíz perc fegyelmi büntetés, …………………………-ért. 
A kettő perces kisbüntetést a ………-es számú XY tölti le.” 

 
5+20 PERC VÉGLEGES FEGYELMI BÜNTETÉS_______________________________________________ 

 
„ ………………………… csapatából a ………-es számú XY büntetése 5, plusz 20 perc 

végleges fegyelmi büntetés, …………………………-ért. 
Az öt perces nagybüntetést a ………-es számú XY tölti le.” 
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25 PERC VÉGLEGES KIÁLLÍTÁS________________________________________________________________ 
 

„ ………………………… csapatából a ………-es számú XY büntetése végleges kiállítás, 
…………………………-ért. 

Az öt perces nagybüntetést a ………-es számú XY tölti le.” 
 
BÜNTETŐLÖVÉS (SZABÁLYTALANSÁG MIATT)_____________________________________________ 

 
„Büntetőlövés következik ………………………… (szabálytalanság) miatt, elvégzi a 

………………………… csapatából a ………-es számú XY.” 
 
KIEGÉSZÜLÉSEK_________________________________________________________________________________ 

 
[4-5 → 5-5] 

„ ………………………… csapata kiegészült.” 
 

[5-5 → 4-4 vagy 4-3 → 4-4 stb.] 
„A csapatok egyenlő létszámban játszanak.” 

 
[4-4 -> 4-5 vagy 3-4 → 3-5/4-5] 

„ ………………………… csapata kiegészült.” 
 

[4-4 → 5-5] 
„Mindkét csapat kiegészült.” 

 
LES + TILOS FELSZABADÍTÁS__________________________________________________________________ 

 
Les 

Tilos felszabadítás 
 

KAPUSCSERE_____________________________________________________________________________________ 
 

„ ………………………… csapata kapust cserélt. 
A kaput elhagyta a ……… számú XY, a kapuban a ……… számú XY.” 

 
IDŐKÉRÉS_________________________________________________________________________________________ 

 
„ ………………………… csapata időt kért.” 

 
„Az időkérés véget ért.” 
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UTOLSÓ PERCEK_________________________________________________________________________________ 
 

„Az első/második harmad utolsó perce következik.” 
„A harmadik harmad utolsó kettő perce következik.” 

 
DÖNTETLEN → HOSSZABBÍTÁS_______________________________________________________________ 

 
„Mivel az eredmény a rendes játékidő után döntetlen, X perc szünet után X perc 

hosszabbítás következik X-X elleni játékkal.” 
 
DÖNTETLEN → BÜNTETŐK____________________________________________________________________ 

 
„Mivel az eredmény a hosszabbítás után is döntetlen, büntetőlövések 

következnek.” 
 

VIDEÓBÍRÓ_______________________________________________________________________________________ 
 

„A szituáció videó elemzése folyik.” 
 

„A gól érvénytelen/nincs gól, mert: 
A játékot már megállították 
A korong a harmad végét jelző dudaszó után haladt át a gólvonalon 
A korong nem haladt át a gólvonalon 
A kapu elmozdult 
A támadó a kapu előterében tartózkodott 
A korongot korcsolyával rúgták a kapuba 
A korongot kézzel juttatták a kapuba 
A korong egy játékvezetőről került a kapuba 
A korong magas botról került a kapuba” 

 
 

„ ………………………… csapatának gólját, a ……… számú XY szerezte, a ……… számú XY, 
és a ……… számú XY átadásából.” 

„(A góllal a ………………………… csapata kiegészült.)” 
(normál gól bemondás) 

 
FUTÓÓRA_________________________________________________________________________________________ 

 
Hölgyeim és Uraim, a mérkőzés időmérése futóórával folytatódik. 
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KÉZI IDŐMÉRÉS__________________________________________________________________________________ 
 

„Hölgyeim és Uraim, a mérkőzés kézi időméréssel folytatódik.” 
 

Játékmegszakításokkor: 
„ ……… perc, ……… másodperc van hátra a ……… harmadból.” 

 
Játékmegszakításokkor, ha van kiállítás: 

„ ……… perc, ……… másodperc van hátra a ………………………… csapatának a ……… 
számú játékosának a büntetéséből.” 

 
„Hölgyeim és Uraim, a mérkőzés időmérése a kijelzőn/kijelzőkön folytatódik.” 

 
MEGEMLÉKEZÉS_________________________________________________________________________________ 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem álljanak fel és egy perces néma csenddel 
emlékezzünk meg a …………………………. (pl. a héten) elhunyt ………………………….-ról. 

 
NÉZŐTÉRI ZAVARGÁSOK_______________________________________________________________________ 

 
Kérjük kedves nézőinket, hogy a mérkőzés ideje alatt ne használjanak sípot, mert 

ezzel a játékosokat és játékvezetőket egyaránt zavarják. Köszönjük és további 
sportszerű szurkolást kívánunk! 

 
 

Kérjük kedves nézőinket, hogy a csapatukat sportszerű módon bíztassák! 
Köszönjük és további jó szurkolást kívánunk. 

 
ÜNNEPÉLYES KORONGBEDOBÁS______________________________________________________________ 

 
„Hölgyeim és Uraim a mérkőzést ünnepélyes korongbedobás kezdjük. Kérem 

fogadják szeretettel …………………………(név) 
• aki ma ünnepli (…) születésnapját. Isten éltesse sokáig. 

• …… (hivatalos pozíció).” 
 


