
DODATEK Č.1 DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU ČŽL 
 

 Sazebník trestů za disciplinární provinění 
 
1. Urážky hráčů, rozhodčích a trenérů 

Urážkou je myšleno verbální napadení, posunky nebo odplivnutí. Tento přestupek se projednává  
na základě stížnosti postiženého. 

 
 Trest: u prvního přestupku - důtka 

u každého dalšího přestupku - peněžitá pokuta až do výše 500,- Kč. 
 
2. Fyzické úmyslné napadení hráčů, rozhodčích a trenérů 
 

Trest:   Pokuta až do výše 1000,- Kč a zastavení závodní činnosti či výkonu funkce až na dobu 
6 měsíců, případně vyloučení z ČŽL. 

 
3. Vyloučení během zápasu 
 
a/ Byla-li hráčka vyloučena při hře po předchozím napomenutí (žluté kartě) za přestupek, za který by 

byla jinak napomenuta rozhodčím, nebo byla-li vyloučena do konce zápasu. 
 
 Trest: automatické zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání. 
 
b/ Byla-li hráčka vyloučena při hře po předchozím napomenutí (žluté kartě) za přestupek, za který by 

byla vyloučena rozhodčím i bez předchozího napomínání. 
 

Trest: Automatické zastavení činnosti na 2 soutěžní utkání + případná pokuta až do 
výše 1000,- Kč. 

 
Poznámka:  1/ Ihned po skončení zápasu potrestaná hráčka odevzdá registrační průkaz 

členovi disciplinární komise. 
2/ Tato ustanovení se netýkají vyloučení za týmový přestupek. 

 
4. Ustanovení o napomínání hráček 
 
Komise pro ligu a rozhodčí je povinna předat disciplinární komisi zápisy z odehraných zápasů. 
Disciplinární komise na základě těchto údajů vede evidenci napomínání hráček. Disciplinární komise je 
povinna obnovit evidenci napomínání hráček po každém hracím víkendu. 
Napomínání hráček je takto evidováno v jednom soutěžním ročníku.  
 
Postihy za žluté karty: 

- po každém třetím napomenutí (žlutá karta) se hráčce automaticky zastaví činnost na jedno 
soutěžní utkání 

- je-li hráčka v jednom utkání napomínána (žlutá karta) i vyloučena (žlutá/červená karta), je 
uložen trest samostatně formou zastavení činnosti na jedno utkání. Trest za napomínání 
(žlutá karta) se do celkové evidence napomínání (žlutých karet) nezapočítává.  

 
 
5. Neoprávněný start 
 
Neoprávněným startem se rozumí:  
a/ Start po vyloučení ze hry nebo po každém třetím napomenutí (žlutá karta) bez rozhodnutí příslušného 
disciplinárního orgánu (i když hráčce nebyl odebrán registrační průkaz). 



 
b/  Neoprávněný start bez platného průkazu ČŽL.  
 
 Trest: kontumace utkání + pokuta oddílu či družstvu 1000,- Kč  
 
6. Výměna průkazu, změna údajů v průkazu či jeho ztráta 
 
Hráčka nesmí nastoupit k utkání bez průkazu. Žádost o vystavení nového průkazu směřuje přímo 
pokladníkovi ČŽL, kterému uhradí částku za jeho vystavení.  
 
 Vystavení nového průkazu: 50,- Kč 
 
7. Zaviněné nenastoupení družstva k utkání 
 
a/ neohlášené 
 Trest: kontumace utkání + pokuta 2000,- Kč  
 
b/ ohlášené 
 Trest: kontumace utkání + pokuta 1000,- Kč  
 
Společná ustanovení:   

1/ Ohlášením se rozumí oznámení o nenastoupení družstva k utkání nejpozději týden před 
utkáním vedoucímu ligy. 

 2/  Kontumace je v poměru 5 : 0 
    
8. Nedodržení rozpisu rozhodčích, zapisovatelů a delegátů k určenému utkání 
 
a/ rozhodčí 
 Nominovaný rozhodčí je povinen nastoupit k odpískání daného utkání. V případě, že tak 
neučiní, je povinen zjednat za sebe náhradu. Nezajistí-li za sebe náhradu, bude mu udělen trest. 
 
b/ zapisovatelé 
 Nominovaný tým je povinen dodržet rozpis zapisovatelů daného utkání. V případě, že tak 
neučiní, je povinen zjednat za sebe náhradu. Nezajistí-li za sebe náhradu, bude mu udělen trest. 
 
c/ delegát 
 Nominovaný delegát je povinen nastoupit k odpískání daného utkání. V případě, že tak neučiní, 
je povinen zjednat za sebe náhradu. Nezajistí-li za sebe náhradu, bude mu udělen trest. 
 

Trest: pokuta 1000,- Kč 
 

9. Porušování stanov a řádů ČŽL 
 
Porušení usnesení a řádů výboru ČŽL, kontrolní komise, stálých komisí a přechodných komisí.  
 

Trest: pokuta až do výše 2000,- Kč, případné zastavení činnosti, výkonu funkce či vyloučení 
z ČŽL. 
 

 
10. Všechny pokuty zaplacené v rámci disciplinárního řízení plynou do pokladny ČŽL 
 
 


