LÖVÉS STATISZTIKA

A „lövés”, mint statisztikai fogalom meghatározása:
1) Lövésnek kell értékelni, ha egy játékos úgy üti meg a korongot, hogy az áthaladna a
gólvonalon (vagy a gólvonal felett) a kapuba, ha a kapus nem akadályozná meg.
2) Értelemszerűen lövésnek kell értékelni, ha a játékos gólt ér el.
3) Lövésként kell értékelni minden gólnak ítélt eseményt, amit a játékvezető a
jegyzőkönyvbe diktál (pl. korcsolyáról a hálóba kerülő korong).
4) Lövésnek kell értékelni , ha a korongot a kapu előterében álló kapus megfogja, kiüti,
kirúgja vagy a korong irányát megváltoztatja, függetlenül attól, hogy az gólba
tartana. (pl. „lepkés” kesztyűjével kinyúlva megfogja.)
5) Lövésnek kell értékelni, ha a kapu felé tartó korong játékoson, játékvezetőn (vagy
felszerelésükön) változtat irányt (lepattan), és az 1) pontnak megfelelően értékelhető.
6) A lövés statisztikai értékelésénél a korong sebessége nem meghatározó.
Nem értékelhető lövésnek, ha
1) a meglőtt korong a kapuvasról kifelé pattan
2) a meglőtt korong játékoson, játékvezetőn (vagy annak felszereléséről) irányt
változtat (lepattan), és utána nem teljesül a lövés meghatározásának 1) pontja.
3) a lövés következtében hálóba került korongot a játékvezető szabálytalanság miatt
nem ítéli gólnak.
A lövés statisztikus feladata
A lövés statisztikus a versenybíróság vezetőjétől (jegyzőkönyvvezető) kapott megbízás
alapján a számára kijelölt csapat játékosainak lövéseit jegyzi, az előzőkben részletezett
meghatározásnak megfelelően. A lövés statisztikusnak olyan helyet kell elfoglalnia,
ahonnan a játéktér minden pontja jól látható. Célszerű helye akár a nézőtér első sora is
lehet.
A lövés statisztikát az eseményen használatos statisztikai lapon kell vezetni.
A lövés statisztikai lapon fel kell tüntetni: az esemény megnevezését, a mérkőzés
azonosító számát, a mérkőzés időpontját, a csapat nevét (amelyikről a statisztika
készül), az ellenfél kapusának mezszámát, a játékosok mezszámát növekvő sorrendben.
A lövés statisztikát a játékosok mezszámának megjelölésével, játékosonként és
játékharmadonként (adott esetben a hosszabbításban is) összesítve kell elkészíteni.
Amennyiben az ellenfél kapust cserél, új - az elsővel megegyező adatokkal kitöltött statisztikai lapon kell a statisztikát vezetni. A lövés statisztikus minden játékrész végén
közli a jegyzőkönyvvezetővel a harmadban történt összes lövés számát, figyelembe véve
az esetleges kapuscserét. A mérkőzés befejeztével, az adatok megfelelő összesítése
után, a jegyzőkönyvvezetővel közli a játékos sorszámának megfelelő egyéni
lövésszámot, valamint a jegyzett csapat összes lövéseinek számát, jelezve az esetleges
kapuscsere okozta lövésszám megosztást.
IIHF – vagy egyéb, MJSz által kijelölt – eseményeken a lövés statisztikai lap hivatalos
dokumentum, amely a mérkőzés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

