
Zápis z 1. schůze DK (liga 2010/2011) 
 

Místo:  Hotel Arbes, Viktora Huga, Praha 5 

 

Datum: 30. 11. 2010 

 

Přítomni: Merrellová Dagmar člen DK 

Palajíčková Jana člen DK 

  Richterová Kristýna člen DK 

  Wolfová Jana  člen DK 

 

Omluveni: Gründlerová Pavla člen DK 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Návrh na stržení kauce týmům LCC Radotín a LCC Girlz 

 

Návrh podala Barbara Bažantová, vedoucí ligy Minifield 2010, dne 24. 11. 2010: 

 

Dne 31. 10. 2010 týmy LCC Radotín a LCC Chicks kontumovaly semifinálový zápas prvního 

ročníku minifieldové ligy. Kontumace byla nahlášena den předem vedoucímu ligy, který 

upozornil na pokutu, která plyne z podpisu smlouvy o lize. (Která se řídí disciplinárním 

řádem, viz níže.) 

 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 

(dodatek č. 1, sazebník trestů za disciplinární provinění). 

 

Připomínka od LCC Radotín – kontumaci utkání navrhly Chicks, tým LCC Radotín by neměl 

být trestán. 

Připomínka byla DK přijata a uznána za oprávněnou. 

 

Výsledek disciplinárního řízení – pokuta za neohlášenou kontumaci ve výši 2.000,- Kč týmu 

LCC Chicks 

Pro – 3  

Proti – 0 

Zdržely se hlasování – 2 

 

Závěr disciplinárního řízeni  

Tým LCC Chicks je povinen pokutu ve výši 2.000,- Kč zaplatit v hotovosti pokladníkovi 

ČŽL, který jim vydá doklad o zaplacení.  

 

2. Aktualizace disciplinárního řádu ČŽL a jeho dodatku (Sazebník trestů za 

disciplinární provinění) 



DK žádá Výkonný výbor o schválení úprav v Disciplinárním řádu a jeho dodatku. Návrhy 

jsou přílohou e-mailu. 

 

3. Plán práce pro rok 2010/2011 

 

- Aktualizace Disciplinárního řádu 

- Zpracování a průběžná aktualizace seznamu udělených trestů a to vždy po hracím 

víkendu. Seznam bude vždy elektronicky zveřejněn na Pandoře. 

            Zodpovědná osoba: Jana Palajíčková 

- Zhodnocení jednotlivých lig a turnajů, zveřejnění zprávy vždy po jejich odehrání na 

Pandoře 

-  Řešení disciplinárních přestupků.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Dne: 30. 11. 2010 

Zapsala: Jana Palajíčková  


