1 Sazebník trestů
Platnost od: 6.11.2017

Sazebník trestů je platný po udělení žluté nebo červené karty po jednom z níže uvedených
bodů. Všechny situace, které nejsou stanoveny v tomto sazebníku bude řešit disciplinární
komise

Strahovské

fotbalové

ligy

jednotlivě

podle

závažnosti

situace.

Každý tým má právo se do 24 hodin od odehrání zápasu vyjádřit k vysvětlení situace na
e-mail: strahovskaliga@gmail.com.

1.1

Fauly, chyby, nesportovní hra

1.1.1 Žlutá karta + Žlutá karta = Červená karta
Výklad: Držení soupeře, strčení do soupeře, vrážení do soupeře, skočení na soupeře, podražení
soupeře, snaha nastavením nohy či skrčením zavinit pád soupeře

50 - 150 Kč, 0 - 1 zápas
1.1.2 Červená karta
Výklad: Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře, udeření nebo snaha o udeření soupeře

100 - 500 Kč, 0 - 1 zápas

1.2

Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, divákům

1.2.1 Nadávky, posunky či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
(ŽK, ČK)

100 - 300Kč, 0 - 1 zápasy
1.2.2 Hrubé urážky (ČK)

300 - 500 Kč, 1 - 2 zápasy

1.2.3 Vyhrožování (ČK)

500 - 1000 Kč, 2 - 4 zápasy
1.2.4 Tělesné napadení a jiné závažnější provinění
Výklad: Cloumání, vrážení, strkání, chycení, udeření, kopnutí, udeření míčem či jiným předmětem,
násilné vyražení píšťalky a napadení jiným způsobem. Sražení napadeného na zem a jiné podobné
situace.

500 - 1500 Kč, 1 - 4 sezóny
Bod 1.2.4 bude ve všech případech řešen disciplinární komisí, která si vyhrazuje právo
upravit výši trestu podle závažnosti situace vzniklého incidentu.

1.3

Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům řídících
orgánů nebo správcům hřišť

1.3.1 Nadávky, posunky, neuposlechnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit
nebo zesměšnit (ŽK)

150 - 500 Kč, 0 - 2 zápasy
1.3.2 Hrubé urážky, hrubé protestování, vulgární výrazy (ČK)

500 - 1000 Kč, 1 - 4 zápasy
1.3.3 Vyhrožování, plivnutí, vytržení či vyražení zápisu o utkání nebo karet z ruky
(ČK)

1000 - 1500 Kč, 3 - 6 zápasy
1.3.4 Tělesné napadení a jiné závažnější provinění
Výklad: Cloumání, vrážení, strkání, chycení, udeření, kopnutí, udeření míčem či jiným předmětem,
násilné vyražení píšťalky a jiný způsob napadení.

1000 - 2000 Kč, 2 - 6 sezón
Pozn. Bod 1.3.4 bude ve všech případech řešen disciplinární komisí, která si
vyhrazuje právo upravit výši trestu podle závažnosti situace vzniklého incidentu.

1.4

Úmyslné ovlivňování výsledku utkání – narušení regulérnosti

soutěže
Jakýmkoliv způsobem i bez úplaty nebo slibu úplaty
Pozn.: V soutěži, která je založena především na zábavě a radosti z pohybu v
kamarádském kolektivu je tento bod zbytečný uvádět a vedení ligy doufá, že nebude nikdy
muset podobné záležitosti řešit. V opačném případě bude záležitost řešena disciplinární
komisí, která určí adekvátní výši trestu.

1.5

Závěrečná ustanovení

Strahovská fotbalová liga si vyhrazuje právo na změnu výše trestů uvedené v tomto
sazebníku. Situace neuvedené v tomto sazebníku bude řešit disciplinární komise ligy na
základě konkrétní situace a výši trestů oznámí dotčeným stranám vždy do 72 hodin po
odehrání zápasu.

