Příloha
Disciplinární provinění a sazebník trestů
aktualizace 1. 7. 2017

1. V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestů, který
obsahuje přehled běžných provinění jednotlivců (hráčů, trenérů, rozhodčích a jiných funkcionářů - část A) a kolektivů
(družstev a klubů - část B).
2. Disciplinární komise uděluje tresty s respektováním hranic, uvedených v sazebníku. V prvním sloupci jsou uvedeny
sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce nebo kolektivu, ve druhém sloupci pak sazby za závažná nebo
opakovaná provinění téhož provinilce.
3. U specifikovaného trestu zastavení činnosti se uvádí číslo v procentech, které je vztaženo na dlouhodobou
mistrovskou soutěž ve smyslu soutěžního řádu. Číslo udává, kolik procent utkání v příslušné soutěži bude mít hráč
nebo kolektiv zastavenu činnost.
4. U finanční pokuty je uváděna výše v procentech, za 100 % se považuje maximální výše podle Článku 2 disciplinárního
řádu. Finanční pokutu je možno uložit samostatně nebo ji sloučit se zastavením činnosti, uzavřením hřiště či
vyloučením ze soutěže, avšak vždy musí být uložena za provinění dle sazebníku A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11 a
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7.
Zkratky:
H - hráč, T - trenér, R - rozhodčí, F - jiný funkcionář
N - napomenutí
FP - finanční pokuta
ZČ - zastavení činnosti
VČ - vyloučení jednotlivce z činnosti v hokejbale
UH - uzavření hřiště nebo hřišť
VS - vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží
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A. Jednotlivci
Trest pro
Přestupek

H T R F

Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu
např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů,
nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných
údajů, zásah do cizích práv

*

*

N, FP 10-50%,
ZČ až 75% utkání

FP 20–70%
ZČ na 6-12 měsíců

2. Neoprávněný start hráče
a) start za mužstvo jiného klubu bez povolení hostování
(přestupu)
b) překročení ustanovení soutěžního řádu, např. o počtu
povolených hráčů, startu za A a B družstva apod.,
střídavém startu, při odmítnutí identifikace
c) start na cizí nebo neplatný registrační průkaz a start v
době zastavení činnosti jednotlivce nebo kolektivu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

FP 10-30%,
ZČ až 40% utkání
N, FP 10-30%,
ZČ až 30% utkání
FP 10-30%,
*
ZČ až 40% utkání
FP 10-50%,
ZČ až 60% utkání
FP 10-50%,
*
ZČ až 80% utkání
*

FP 20-50%
ZČ na 40 – 100% utkání
FP 20-50%
ZČ 30 – 50% utkání
FP 20-50%
ZČ na 40 – 100% utkání
FP 20-70%
ZČ na 6 -12 měsíců
FP 20-50%
ZČ na 6 -18 měsíců

3. Nesportovní chování
a) provokování, pokřikování, neoprávněné protestování,
zesměšňování, plivání, sprosté posuňky, vyhrožování
b) čtyři VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku soutěže

poplatek za projednání se nevybírá!

další dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku
soutěže poplatek za projednání se nevybírá!

* * * *
*

další dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku
soutěže

FP 30-60 %,
ZČ na 30 - 80% utkání

FP 400 Kč
ZČ na 1 utkání

b) dva VT, OT nebo OK v průběhu jednoho ročníku soutěže

Eviduje klub, rozhodnutí se nevydává!

N, FP 10-30%
ZČ až 30% utkání
FP 400 Kč
ZČ na 2 utkání

Automatické ZČ na 1
utkání

*

Automatické ZČ na 2
utkání
+ násobky 4, 8 utkání

Eviduje klub, rozhodnutí se nevydává!
4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení
např. vulgární výrazy, výrazy nebo posuňky mající charakter osobního hanobení, vyvolání bitky nebo pokračování v bitce, a to jak
v době utkání, tak mimo utkání v prostorách hřiště, areálu nebo v blízkém okolí
a) hráčů
b) rozhodčích a zástupců řídícího orgánu

*

*

*

*

*

*
c) jiných funkcionářů a osob

*

*

*

N, FP 10-30%,
ZČ až 50% utkání
FP 10-50%,
*
ZČ až 50% utkání
FP 10 - 50%
N, FP 10-50%,
*
ZČ až 60% utkání
*

FP 30-60%,
ZČ na 50 - 100% utkání
FP 50-80%,
ZČ na 6 - 24 měsíců, VČ
FP 50 - 100%
FP 50-80%,
ZČ na 6 - 24 měsíců, VČ

5. Fyzické napadení hráče, funkcionáře, diváka
např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí, apod., rány pěstí, chvaty, kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění
apod.
a) vyhrožování fyzickým napadením

*

*

*
*

b) pokus i fyzické napadení

*

*

*
*

c) fyzické napadení bez zranění

*

*

*

*
d) fyzické napadení se zraněním

*

*

*

*

*

*

*

*

d) fyzické napadení se zraněním

FP 20-70%,
ZČ až 30% utkání
FP 20-70%,
FP 40-100%,
ZČ až 40% utkání
FP 40-100%,
FP 40-100%,
ZČ až 50% utkání
FP 40-100%,
FP 60-100%,
ZČ na 6 - 12 měsíců
FP 60-100%,
ZČ až na 50% utkání
nebo na 6 - 12 měsíců

FP 40-100%,
ZČ na 6 - 24 měsíců, VČ
FP 40-100%, VČ
FP 60-100%,
ZČ na 6 - 24 měsíců, VČ
FP 60-100%, VČ
FP 40-100%,
ZČ na 6 - 24 měsíců, VČ
FP 40-100%, VČ
FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ
FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

6. Fyzické napadení rozhodčího
např. vražení, strčení, podražení, bitka, udeření rukou, holí, apod., rány pěstí, chvaty, kopnutí, pokus o zranění, úmyslné zranění
apod.
a) vyhrožování fyzickým napadením

*

*
*

b) pokus o fyzické napadení

*

*

FP 20-80%,
ZČ až 60% utkání
FP 20-80%,
FP 40-100%,
*
ZČ na 6 - 12 měsíců
*

*

FP 50-100%,
ZČ na 6 - 18 měsíců, VČ
FP 50-100%, VČ
FP 100%,
ZČ na 9 - 24 měsíců, VČ
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c) fyzické napadení bez zranění
d) fyzické napadení se zraněním

*

*

*

*

*

*

FP 40-100%,
ZČ na 6 - 18 měsíců

FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

*

FP 60-100%,
ZČ na 12-18 měsíců, VČ

FP 100%,
VČ

7. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit, hrát, opuštění hřiště, odmítnutí nastoupit k utkání vedenému rozhodčím-laikem
a) bez následku předčasného ukončení utkání

N, FP 10-40%,
ZČ až 30% utkání
FP 20-40%,
*
ZČ až 60% utkání

*

b) s následkem předčasného ukončení utkání

*

*

FP 20-60%,
ZČ na 30 – 100% utkání
FP 40-60%,
ZČ na 6 - 9 měsíců

8. Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím
a) nedodržení povinností, propozic, marketinkových předpisů,
pozdní příchod (příjezd) na utkání, chybný postup nebo
zanedbání při kontrole náležitostí, kontrole totožnosti
hráčů
b) neomluvené nedostavení se k utkání, nesprávnosti při
vyúčtování

*

N, FP 2-30%,

FP 30-100%,

*

FP 10-40%,

FP 40-100%,

N, FP 10-40%,
ZČ až 50% utkání

FP 40-60%,
ZČ na 50-100% utkání

FP 20-70%,
ZČ na 6 - 12 měsíců

FP 100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

N, FP 10-50%,

FP 50-100%,
ZČ na 12-36 měsíců, VČ

FP 100%, podle

předpisů ADV ČR

FP 100%, podle
platných zvláštních
předpisů ADV ČR

N, FP 10-30%,
ZČ až 30% utkání

FP 30-80%,
ZČ na 30-60% utkání

9. Přestupky trenérů a jiných funkcionářů proti řádům
např. nedodržení povinností (hlášení 4 VT apod.), ustanovení
propozic, marketinkových předpisů, neoprávněný vstup na
hrací plochu, na trestnou lavici, na hráčskou lavici nebo do
šatny soupeře, do šatny rozhodčích, neznalost řádů a pravidel

*

*

10. Narušení regulérnosti soutěže
např. úmyslné ovlivňování výsledku, sabotování hry, přijetí,
předání, příslib nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod
za účelem ovlivnění výsledku utkání, nečestné rozhodování
rozhodčího, sázka na výsledek utkání, jehož se účastní,
nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku

* * * *

11. Uvádění nesprávných údajů
např. falšování nebo pozměňování sportovně technických
písemností, průkazů, neuvedení důležitých událostí nebo
okolností ve sportovně technických písemnostech,
neoprávněná manipulace s písemnostmi orgánů svazu,
hospodářské machinace

* * * *

ZČ na 6 -12 měsíců.

12. Porušení zákazu dopinku
např. start pod vlivem dopinku, porušování zákazu dopinku,
navádění k použití dopinku

* *

* platných zvláštních

13. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu
např. nedostavení se k jednání, nerespektování nařízení nebo
rozhodnutí disciplinární komise nebo jiného orgánu,
nedostavení se na sraz reprezentace, nedodržení ustanovení
propozic, marketinkových předpisů, dostavení se k utkání bez
registračního průkazu, odmítnutí podepsat zápis o utkání,
ztráta písemnosti nebo propůjčené ceny (trestem není řešena
náhrada škody), kouření a požívání alkoholu v prostorách
hřiště nebo areálu, poškozování dobrého jména sportu nebo
svazu

* * * *

14. Jiná provinění
N, FP 10-50%,
ZČ až 50% utkání
N, FP až 50%,
* * * *
ZČ až 50% utkání

* * * *

FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání
FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání
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B. Kolektivy
Druh a výše trestu
v lehčích případech
v závažných případech
nebo prvně
nebo opakovaně

Přestupek

1. Nedostatečná pořadatelská služba, nesportovní chování diváků, vhazování předmětů na hrací
plochu, požívání alkoholu v prostorách hřiště nebo areálu
a) nedostatečná pořadatelská služba, nesportovní chování bez vhazování
předmětů na hrací plochu
b) vhazování předmětů na hrací plochu
c) ukončení utkání vlivem vhazování předmětů na hrací plochu
d) neuskutečnění utkání z důvodu pochybení pořadatelské služby (např.
nedostatečně připravená hrací plocha, podcenění počasí a nezahájení
včasných úklidových prací). Trestem není řešena náhrada prokazatelné

N, FP 1-10%
FP 3-20%,
UH až 20% utkání
FP 5-20%,
UH až 30% utkání
N, FP 5-30%,
UH až 20% utkání

FP 10-40%,
UH na 5-20% utkání
FP 20-60%,
UH na 20-30% utkání
FP 25-80%,
UH na 30-50% utkání,
ZČ na 5-15% utkání
FP 30-100%,
UH na 20-60% utkání,
ZČ na 10-20% utkání

škody.
2. Výtržnosti a fyzické napadení
např. fyzické napadení hráčů, funkcionářů, rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávněných osob na hrací plochu, na hráčské a
trestné lavice nebo do šaten, ničení majetku, a to v prostorách hřiště, areálu nebo v okolí
Trestem není řešena náhrada prokazatelné škody.
a) pokud nedošlo ke zranění a škodám a pořadatelská služba účinně
zasáhla
b) pokud pořadatelská služba zasáhla a přesto došlo ke zranění nebo
škodám
c) pokud pořadatelská služba nezasáhla, selhala, nezvládla situaci, nebo
bylo utkání z důvodu výtržností nebo fyzického napadení předčasně
ukončeno
d) nesportovní chování nebo výtržnosti hráčů družstva mimo doby utkání

N, FP 3-10%,
UH až 20% utkání
FP 5-20%,
UH až 30% utkání
FP 10-40%,
UH až 40% utkání,
ZČ až 15% utkání
FP 10-50%,
ZČ až 10% utkání

FP 10-80%,
UH na 20-30% utkání
FP 15-100%,
UH na 30-40% utkání,
ZČ na 5-15% utkání
FP 20-100%,
UH na 40-50% utkání,
ZČ na 10-30% utkání,
VS
FP 20-100%
ZČ na 10-20% utkání

3. Nedostavení se k utkání z viny družstva
Trestem není řešena náhrada prokazatelné škody.
FP 5-50%

FP 10 - 100%,
ZČ na 5-15% utkání

4. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit, hrát, opožděné nastoupení, opuštění hřiště
a) bez následků předčasného ukončení utkání

FP 3-10%

b) s následkem předčasného ukončení utkání

FP 5-50%,
ZČ až 15% utkání

FP 10-60%,
ZČ na 5-15% utkání
FP 10-60%,
ZČ na 15-30% utkání

5. Start družstva
a) v době zastavení činnosti družstva nebo klubu

FP 50%,
ZČ až 20% utkání
FP 2 – 25%,
ZČ až 15% utkání

b) proti družstvu nebo klubu se zastavenou činností

FP 100%, VS
FP 2 – 50%,
ZČ na 15-30% utkání

6. Nečestné jednání
např. předstíraná ztráta písemností, organizované uvádění nesprávných
údajů nebo falšování či pozměňování písemností, zneužití soupisky,
ovlivňování svědků, hospodářské machinace

FP 3-30%,
ZČ až 15% utkání

FP 5-50%,
ZČ na 15-30% utkání,
VS

FP 10-80%,
ZČ až 30% utkání,
VS
FP 10-60%,
ZČ až 15% utkání

FP 40-100 %,
ZČ na 30-40% utkání,
VS
FP 40-80%,
ZČ na 15-30% utkání

FP 50-100%,
podle platných
zvláštních předpisů

FP 100%,
podle platných
zvláštních předpisů

7. Narušení regulérnosti soutěže
a) úmyslné ovlivňování výsledku, sabotování hry, přijetí, předání, příslib
nebo pokus o předání peněz nebo jiných výhod za účelem ovlivnění
výsledku utkání
b) sázka na výsledek utkání, nehlášení pokusu o ovlivňování výsledku

8. Porušení zákazu dopinku
např. start pod vlivem dopinku, porušování zákazu o používání dopinku
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9. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu
a) nedodržení nařízení nebo propozic soutěže, marketinkových předpisů,
dostavení se k utkání bez soupisky nebo registračních průkazů,
nedostavení se k jednání, nerespektování rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nesplnění povinností pořadatele
b) bezdůvodné podání námitek nebo odvolání, ztráta písemnosti,
propůjčené ceny, opožděné vrácení propůjčené ceny, trestem není

řešena náhrada prokazatelné škody.

FP 0,5-30%

FP 2-60 %,
ZČ na 5-20% utkání

N, FP 2-20%

FP 5-40%

c) zanedbání povinnosti zabezpečit rozhodčí, nevyplacení náhrad rozhodčím FP 3-10%,
nebo delegátovi
není-li v rozpisu soutěže
stanoveno jinak
d) odstoupení družstva před zahájením soutěže
FP 3-10%,
e) odstoupení družstva v průběhu soutěže
FP 20-100%

14. Jiná provinění
např. provinění dle čl. 2, bodu 8) DŘ hokejbalu

N, FP 10-50%,
ZČ až 50% utkání
UH až 30% utkání

FP 10-50%,
není-li v rozpisu soutěže
stanoveno jinak
FP 10-50%,
FP 50-100%
FP 50-100%,
ZČ na 50-100% utkání
UH na 30-60% utkání,
VS
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