
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČŽL 

 
Hlava 1 

Všeobecná ustanovení 
Článek 1 

Disciplinární řád Českého ženského lakrosu je závazným předpisem vztahujícím se k 
projednávání všech disciplinárních provinění. Obsahuje pokyny, kterými se řídí projednávání 
disciplinárních provinění, přehled druhů provinění a tresty za ně ukládané. Změny 
disciplinárního řádu schvaluje výkonný výbor na doporučení disciplinární komise ČŽL.  

 
Článek 2 

Disciplinární řád ČŽL má za úkol zabezpečit spravedlivé a urychlené posouzení disciplinárních 
provinění. 

 
Hlava 2 

Druhy provinění 
Článek 3 

V disciplinárním řízení se projednávají: 
 a/ Porušení platných řádů a stanov ČŽL jednotlivci či kolektivem 

 b/ Hrubé a časté porušování sportovních pravidel 
 c/ Narušování sportovních soutěží či činnosti ČŽL, ač úmyslně či z nedbalosti 

 
Hlava 3 

Disciplinární tresty 
Článek 4 

1. Tresty jednotlivcům:   
a/ Důtka  

 b/ Peněžitá pokuta 
 c/ Zastavení závodní činnosti 

 d/ Zastavení výkonu funkce 
 e/ Vyloučení z ČŽL 

 
2. Tresty družstvům či oddílům:  

a/ Důtka 
 b/ Peněžitá pokuta 

 c/ Odečtení bodů z hodnocení soutěže 



d/ Zastavení závodní činnosti družstvu či oddílu 

 
Článek 5 

Důtka:  
a/ Nejmírnější trest a uděluje se za menší provinění. 

b/ Důtku lze uložit pouze jednou v soutěžním ročníku. 
 

Článek 6 
Peněžitá pokuta:      

a/ Peněžitá pokuta se ukládá pouze v případech uvedených v dodatku k Disciplinárního 
řádu a to až do stanovené výše. 

b/ Pokutu musí provinilá hráčka či družstvo uhradit nejpozději do patnácti dnů ode dne, 
kdy bylo oznámeno rozhodnutí o trestu. Oznámením se rozumí veřejné zveřejnění na 
diskusi ČŽL (laxcz@googlegroup.cz). V případě, že tak neučiní hráčka, bude jí 
odebrán registrační průkaz členem Disciplinární komise ČŽL. V případě, že tak 
neučiní tým, bude mu uložen trest zastavení činnosti (viz. článek 9 Disciplinárního 
řádu ČŽL). 

c/ Pokuta se musí uhradit i v případě podaného odvolání. O případném vrácení 
rozhodne odvolací orgán (výkonný výbor ČŽL) 

d/ Dojde-li k rozpadu týmu, který je postižen pokutou, musí hráčky, které se chtějí 
znovu účastnit ligové soutěže, zaplatit poměrnou část (tj. pokuta vydělená počtem 
členů týmu v době udělení pokuty). 

e/ Pokuta se hradí hotově a to do rukou pokladníka ČŽL, který vydá pokutované hráčce 
nebo týmu doklad o zaplacení. Pokladní uvědomí člena Disciplinární komise ČŽL o 
zaplacení pokuty. 

 
Článek 7 

Zastavení závodní činnosti:  
a/ Zastavení závodní činnosti je možno uložit až na dobu šesti měsíců. 

b/ Je-li uložen trest zákazu činnosti na počet soutěžních utkání, nesmí hráčka hrát v 
žádných mistrovských ani jiných soutěžních utkání, smí však startovat v přátelských 
utkáních. 

c/ Je-li uložen trest na časové období, hráčka nesmí startovat po dobu trestu v žádném 
utkání. 

d/ Lze též uložit trest zákazu reprezentační činnosti a to až na dobu jednoho roku. 

e/ Trest zákazu reprezentační činnosti lze též uložit samostatně bez omezení domácí 
sportovní činnosti. 

f/ Trest lze podmínečně odložit, avšak pouze jedenkrát v soutěžním období. 
 

Článek 8 



Zastavení výkonu funkce: 

a/ Lze uložit až na dobu 6 měsíců.  
b/ Trest se vztahuje na výkon funkce trenéra, rozhodčího, kapitána a člena výkonného 

výboru. 
c/ Ve výroku o trestu se určí, jakých činností se tento trest týká a jakým způsobem bude 

vykonán. 
 

Článek 9 
Vyloučení z ČŽL:  

a/ Vyloučení z ČŽL je krajním trestem a ukládá se za zvlášť závažná provinění, jejichž 
povaha je v naprostém rozporu se stanovami ČŽL a s pravidly sportovního chování. 

b/ K případné žádosti vyloučeného o opětovné přijetí za člena ČŽL je zapotřebí souhlas 
výkonného výboru ČŽL a od vyloučení musí uběhnout alespoň jeden rok. 

 
Článek 10 

Zastavení závodní činnosti družstvu či oddílu:  
a/ Lze uložit až na tři soutěžní utkání.  

b/ V době, kdy je zastavena družstvu či oddílu činnost, se nesmí účastnit přátelských či 
mezistátních utkání, pořádaných ČŽL. 

c/ Družstvo či oddíl musí odehrát jednotlivá soutěžní utkání, ale po skončení soutěžního 
období se mu za každé takto odehrané utkání odečítají dva body. 

 
Článek 11 

Za jedno provinění může být uloženo i více trestů, nevylučují-li se navzájem. Nesmí však být 
za skutek, za nějž už byl uložen trest, zahájeno nové disciplinární řízení s úmyslem uložit trest 
nový. 
 

Hlava 4 
Disciplinární řízení 

Článek 12 
Disciplinárním řízením jsou pověřeny:  

a/ Disciplinární komise ČŽL 
b/ Výkonný výbor ČŽL 

 
Článek 13 

Dopustí-li se jednotlivec, družstvo či oddíl provinění proti pravidlům ligy ČŽL, stanovám ČŽL 
a řádům ČŽL, je disciplinárním řízením pověřena disciplinární komise ČŽL.  

 



Článek 14 

Disciplinární komise ČŽL je povinna zahájit disciplinární řízení a to na základě písemného 
podnětu formou e-mailu na diskuzi ČŽL (laxcz@googlegroup.cz), ve lhůtě nejdéle čtrnácti dnů 
od jejího podání. Podnět musí být podán nejdéle do třiceti dnů od předmětné události. Po 
uplynutí této lhůty není dále možno podat jakýkoliv podnět. 

Podnětem se rozumí:  
a/ Zápis o utkání 

 b/ Písemný podnět člena ČŽL 
 

Článek 15 
Účastníkovi, proti kterému je vedeno disciplinární řízení, musí být umožněno účastnit se všech 
disciplinárních jednání, týkajících se jeho osoby a vyjádřit svá stanoviska k projednávaným 
skutečnostem. 

 
Článek 16 

Na základě zjištěných skutečností rozhodne disciplinární komise ČŽL o výsledku 
disciplinárního řízení, a o uložení trestu či o zastavení disciplinárního řízení. Trest nabývá 
platnosti dnem rozhodnutí disciplinární komise ČŽL. Výsledek disciplinárního řízení je 
neprodleně doručen účastníkovi, a to písemně.  

 
Článek 17 

Z disciplinárního řízení se pořizuje zápis, který obsahuje hlavní body jednání a závěry 
disciplinárního řízení. Účastník označený v čl. 15 svým podpisem potvrdí, že byl seznámen se 
závěry disciplinárního řízení a s právem podat odvolání proti rozhodnutí. 
 

Článek 18 
18.1 Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise ČŽL se podává písemně na diskusi ČŽL 
(laxcz@googlegroup.cz) do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí a to disciplinární komisi 
ČŽL. 

18.2 Disciplinární komise ČŽL je povinna odvolání se spisovým materiálem do sedmi dnů 
postoupit výkonnému výboru ČŽL. Výkonný výbor ČŽL je povinen projednat odvolání 
nejpozději do jednoho měsíce ode dne jeho postoupení. 
 

Článek 19 
Výkonný výbor ČŽL rozhodne, do třiceti dnů, na základě materiálů a vlastního šetření o 
potvrzení rozhodnutí disciplinární komise ČŽL o jeho změně či o jeho zrušení. 
 

Článek 20 



Poplatek z odvolání činí 300,- Kč a účastník ho uhradí hotově do rukou pokladníka ČŽL v den 
podání odvolání. V případě zrušení rozhodnutí disciplinární komise ČŽL se tento poplatek 
vrací plátci. 

 
Článek 21 

Rozhodnutí výkonného výboru ČŽL je konečné a nelze se proti němu odvolat. Rozhodnutí 
musí být účastníku dle čl. 15 a 16 doručeno. 

 
Článek 22 

Příloha č.1: Dodatek č.1 disciplinárního řádu ČŽL (Sazebník trestů za disciplinární provinění) 
 


