A MŰSORKÖZLŐ ÁLTALÁNOS FELADATAI :

-

60 perccel a mérkőzés kezdete előtt megjelenik a versenybírói fülkében
beszerzi a Mérkőzés nevezési lapokat (Roster) a jegyzőkönyv vezetőtől
elsajátítja a játékosok, edzők és a játékvezetők nevének helyes kiejtését (a
csapatvezetők segítségével)
a mérkőzés előtt, alatt és után a jegyzőkönyv vezető irányítása alatt végzi feladatait
ellenőrzi a mikrofont és a hangosítást
a mérkőzést megelőzően áttekinti az esemény jellegének megfelelő forgatókönyvet,
bemondanivalókat

INFORMÁCIÓK A MÉRKŐZÉS ELŐTT:

Idő

Feladatok

60:00

visszaszámlálás indul a kijelzőn

40:00

dudaszó jelzi a bemelegítés kezdetét

20:00

dudaszó jelzi a bemelegítés végét

10:00

Jó estét Hölgyeim és Uraim! Üdvözöljük Önöket a …………..
bajnokság alap/közép szakaszának mérkőzésén az X (hazai) és az Y
(vendég) csapatok között. A csapatok összeállítása a következő:
X csapat (vendég)
mezszám (emelkedő sorrendben), név- először kapusok
edző- név
csapatvezető- név
Y csapat (hazai)
mezszám (emelkedő sorrendben), név- először kapusok
edző- név
csapatvezető- név

03:00

A mérkőzés játékvezetői:

INFORMÁCIÓK A MÉRKŐZÉS ALATT

Minden információra az az általános szabály érvényes, hogy csak azt szabad bemondani,
amit a játékvezető közöl a versenybírósággal (pl gólszerző, átadó).
Góllal kapcsolatos bemondani valók:

A X/Y csapat gólját a ….. számmal játszó ………(név)………. szerezte, a
………számú……(név)…. és a ………….. számú…………………(név)………… átadásából.

Gól korrekciója:
Gól kiigazítás: A X/Y csapat (első/második/harmadik….) gólját a ……… számmal játszó
………(név)………. szerezte, a ………számú……(név)…. és a …………..
számú…………………(név)………… átadásából.

Nem megadott gól:
-

nincs gól
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 játékos a kapu előterében tartózkodott/kisles
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

Videózás esetén:
A szituáció video-elemzése folyik.
Ha döntés születik:
Nincs gól. vagy
Az X/Y csapatának gólját a ….. számmal játszó ………(név)………. szerezte, a
………számú……(név)…. és a ………….. számú…………………(név)………… átadásából.

Büntetésekkel kapcsolatos bemondani valók:

Kisbüntetések:
A Y csapatából a ….. számú ……..(név)……… büntetése 2 perc ………(a szabálytalanság neve,
ami a jkv-ben szerepel)..-ért.
Kapus kisbüntetése:
A Y csapatából a ….. számú ……..(név)……… büntetése 2 perc ………(a szabálytalanság neve,
ami a jkv-ben szerepel)..-ért.
A büntetést a ….. számú ……..(név)……… tölti le.
Egyidejű büntetéseknél mindig a vendég csapatét kell először bemondani.

Cserepad kisbüntetésnél (túl sok játékos a jégen, játék késleltetés):
Az Y csapat büntetése 2 perc……..………(a szabálytalanság neve, ami a jkv-ben szerepel)..ért.
A büntetést a ….. számú ……..(név)……… tölti le.
Nagybüntetés:
A Y csapatából a …… számú……(név)…….. büntetése 5 perc+ 20 perc végleges fegyelmi
büntetés.
A büntetést a ……. számú játékos tölti le.
Büntetőlövés:
Büntetőlövés következik. Elvégzi a ……..számú………..(név)……………..
Egybeeső büntetéseknél:
Nem kötelező- kezdetén bemondani: A csapatok 4-4 ellen játszanak. Ha valamelyik letelik,
be lehet mondani, hogy: „Y csapat kiegészült.” vagy „Mindkét csapat kiegészült.”
Egyéb bemondani valók:

Kapuscsere:
X csapat kapust cserélt. A kapuban a …..számú…………..(név)………….
Időkérés (az időkérés ideje alatt semmit nem szabad bemondani):
X csapat időt kért.
Az időkérés véget ért.
Harmadok vége előtt:
19:00 Az első harmad utolsó perce következik.
39:00 A második harmad utolsó perce következik.
58:00 A harmadik harmad utolsó 2 perce következik.
Hosszabbítás esetén ismertetni kell, hogy mi fog történni (ez a korosztályos
versenykiírásokban megtalálható) pl:
3 perc szünet után 5 perc hosszabbítás következik.
Rendkívüli események:
A mérkőzés kézi időméréssel folytatódik. –Ilyenkor minden játékmegszakításnál és
eseménynél be kell mondani az időt is.

Amennyiben a mérkőzés, torna végén éremátadási, eredményhirdetési ceremónia, vagy Best
Player díjátadás van, az ehhez szükséges forgatókönyvet az alábbi linken találjátok:

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/Public_Announcer_Scripts_WM_feb_
08.pdf

