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Článek 1 

Obecná ustanovení: 
 

1.1 Obecná definice Disciplinárního řádu 
Obsah disciplinárního řádu je věnován jednání v případě provinění jednotlivců nebo kolektivů 
proti pravidlům a obecně platným řádům českého interkrosového svazu. Dále také při 
porušení předpisů v souvislosti s činností v interkrosu a řešení přestupků proti fair-play a 
sportovní morálce. Disciplinární řád Českého svazu interkrosu (dále jen ČSI ) se vztahuje na 
všechny provinilé účastníky interkrosových utkání  organizovaných českým interkrosovým 
svazem. Uložené tresty jsou platné pro všechna utkání v českém interkrosu. 
 

1.2   
Podle tohoto disciplinárního řádu se projednávají veškerá provinění v reprezentaci a 
mezinárodním styku jak v české republice tak v zahraničí. 
  

1.3  Účel disciplinárního řízení  
Smyslem disciplinárního řízení je objasnit a spravedlivě posoudit prohřešek jednotlivce nebo 
kolektivu. 

 
Článek 2 

Disciplinární orgány:  
 

2.1  Kluby 
Kluby řeší přestupky v rámci činnosti a stanov klubu. 

 

2.2  Vedení soutěží českého interkrosu 
 -  dětských lig       (všechny kategorie) 
 -  lig dospělých     (všechny kategorie) 
 Vedení soutěží rozhoduje o provinění v souvislosti s konkrétním utkáním nebo     
 utkáními. O proviněních v rámci dětských lig interkrosu rozhoduje vedení soutěží    
 dětských lig.  
 O proviněních v rámci ligy interkrosu dospělých rozhoduje vedení soutěží  lig  
 dospělých. V případě prohřešku mimo utkání při  konání akce ČSI rozhoduje ta komise  
  v jejíž lize  provinilec nebo kolektiv startuje.  
 

2.3  Výkonný výbor interkrosu  
Je nejvyšším orgánem v projednávání  disciplinárních přestupků. Řeší přestupky v rámci 
reprezentace ČR. Slouží také jako odvolací orgán. 
 

2.4  Komise rozhodčích  
Komise rozhodčích řeší přestupky a provinění rozhodčích. 
 

2.5  Doplňující údaje  
Disciplinární komise musí zasedat minimálně tříčlenná. Členové, kteří jsou nebo mohou být v 
konkrétním případě podjatí, se nesmí jednání zúčastnit. 
 



Článek 3 

Postup v disciplinárním řízení: 
 

4.1 Zahájení disciplinárního řízení  
Disciplinární komise zahajuje disciplinární řízení v případě že k tomu má oprávněné   
důvody.  
 
K zahájení disciplinárního řízení mohou vést tyto podněty : 
 
- Zápis o utkání  (podepsaný od obou kapitánů a rozhodčích) 
- Zpráva delegáta nominovaného na příslušné utkání 
- Vlastní zjištění disciplinární komise 
- Písemné oznámení klubu.  
 
Disciplinární komise by měla zasedat neprodleně a bez zbytečných odkladů. 
Disciplinární řízení již nelze provést u přestupků s dobou od  provinění delší jak jeden rok.  
 

 4.2 Oznámení o konání disciplinárního řízení 
a) Disciplinární komise oznámí termín disc. řízení proviněnému(proviněným) 

nejpozději sedm dní před jeho konáním. Oznámení provede formou elektronické pošty na 
adresu provinilce, vedoucího klubu/oddílu v němž je  provinilec veden jako v domácím. Disc. 
komise také oznámí zda je přítomnost proviněného povinná. 

b) Oznámení důležitým svědkům události a ostatním potencionálním účastníkům 
disciplinárního řízení provádí komise dle vlastního uvážení. 
  

4.3 disciplinárního řízení  
Disciplinární komise (viz. čl.2) se snaží o náležité objasnění a vyřešení disciplinárního 
provinění. Po uvážení veškerých zjištěných skutečností  komise rozhodne o výsledku disc. 
řízení, na jehož základě uloží trest nebo zastaví probíhající disc. řízení. Z disciplinárního  
řízení se pořídí zápis který musí obsahovat : základní body projednávání, jména a příjmení 
všech účastníků řízení a  konečné rozhodnutí komise.V případě udělení trestu jeho přesnou 
definici s udáním časového  rozmezí platnosti. Provinilec svým podpisem potvrdí že byl 
seznámen se závěry discip řízení a s právem podat proti tomuto rozhodnutí odvolání . Disc 
komise zašle své  rozhodnutí vedoucímu ligy ve které provinilec nastupuje a dále zástupci 
týmu který má provinilec jako domácí.  
 

4.4. Odvolání  
Odvolání se podává do 15-ti dnů ode dne oznámení a to na adresu člena výkonného výboru. 
Výkonný výbor rozhodne na základě vlastního šetření a rozhodnutí z předcházejícího 
discip.řízení. Rozhodnutí výkonného výboru je konečné a nelze se proti němu odvolat t platí i 
v případě přestupků v rámci reprezentace. 
  

4.5 Účinnost disciplinárních trestů: 
Disciplinární tresty nabývají účinnosti následující  den po rozhodnutí disc.komise. 
Tresty za provinění v přestupním či registračním řízení se ukládají s účinností ode dne, který 
stanoví disciplinární komise ve svém rozhodnutí. 
 

 



Článek 4 

Disciplinárním tresty: 
 

4.1 Druhy trestů které mohou disciplinární komise uložit 
a) Jednotlivci lze v disciplinárním řízení uložit : 
                        
                           - důtka 
                           - peněžitá pokuta 
                           - zastavení závodní činnosti 
                           - zastavení výkonu funkce 
                            - vyloučení z ČSI                
 
b) Tresty pro oddíly nebo družstva: 
 
                           - důtka 
                           - peněžitá pokuta 
                           - odečtení bodů z hodnocení 
                           - zastavení závodní činnosti   

 

4.2 Důtka : 
Důtka je nejnižším trestem který se uděluje za menší prohřešky. Důtka může být za soutěžní 
ročník udělena pouze jednou. 
 

4.3 Peněžitá pokuta : 
Jednotlivci lze uložit peněžitou pokutu až do výše ?????????. 
Kolektivům lze uložit peněžitou pokutu až do výše ????????. 
 
Pokutu musí provinilý hráč nebo družstvo uhradit nejpozději 15 dnů ode dne kdy mu bylo 
oznámeno rozhodnutí o trestu. O zaplacení musí uvědomit disciplinární orgán. Domácí tým 
hráče nebo také klub za který hráč nastupuje nese odpovědnost za zaplacení požadované 
sumy. Nedojde–li k zaplacení pokuty ve stanovené lhůtě může disciplinární orgán přijmout 
další potřebná opatření. Pokuta se hradí i v případě podaného odvolání.O případném 
vrácení rozhodne odvolací orgán. 
 

4.4 Zastavení závodní činnosti: 
Zastavení závodní činnosti lze uložit až na dobu 12 měsíců. Při uložením trestu zákaz 
činnosti na určitý počet soutěžních utkání (maximálně však 15) trest platí jen pro soutěž ve 
které se provinilec dopustil přestupku. Smí tedy nastupovat v jiných soutěžích. Je-li uložen 
trest na časové období , hráč nesmí nastoupit k žádnému utkání které je pořádáno ČSI. 
Trest zákazu reprezentační činnosti lze uložit samostatně bez omezení domácí sportovní 
činnosti. 
4.4 Zastavení výkonu funkce : 
Zastavení výkonu funkce lze uložit až na dobu  dvou let.Tento trest se vztahuje na výkon 
funkce trenéra, rozhodčího, kapitána a člena výboru potažmo komise.  Ve výroku o trestu se 
definuje jakých činností a omezení se tento trest týká.  

 

4.5 Odečtení bodů z hodnocení: 
Závisí na závažnosti přestupku o počtu rozhoduje DK. Maximální počet odečtených bodů 
????. Odečtení se provádí pro stávající ročník soutěže. 

 



4.6 Vyloučení z ČSI : 

Tento trest může uložit pouze Výkonný výbor. Ukládá se za mimořádně závažné 
přestupky proti stanovám ČSI, sportovní morálce. V tomto případě lze podat odvolání ale  
nejdříve jeden rok od uložení trestu.Odvolání se podává opět k výkonnému výboru který 
může po přezkoumání rozhodnout o zrušení tohoto trestu.    
 

4.7 Doplňující informace  
Za jeden přestupek lze uložit hned několik trestů, nesmí se však navzájem vylučovat. Nelze 
však ukládat nové tresty za skutky které již byl disciplinárně potrestány.   
 

 

 

 

 


