BRNĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ, z. s.
info@malakopanabrno.cz

www.malakopanabrno.cz
SAZEBNÍK POKUT A TRESTŮ
ZKRATKY UVEDENÉ V SAZEBNÍKU POKUT A TRESTŮ
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Stop v následném ligovém kole
Stop na jeden měsíc hrací doby
Stop na jeden rok hrací doby
Žlutá karta
Červená karta
Disciplinární komise

A. TRESTY
1. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI
1.1 Pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, nedodržení
předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, zakopávání
míče, svévolné opuštění hrací plochy hráčem, nedodržení předepsané výstroje,
zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům,
zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné
podobné případy či opakované porušování pravidel

1S

2. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI SOUPEŘI, SPOLUHRÁČI, DIVÁKŮM
2.1 Nadávky, posunky, odplivnutí aj. jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
2.2 Hrubé urážky
2.3 Urážky s rasistickým podtextem
2.4 Vyhrožování

1S–2S
2S–4S
2S–8S
2S–6S

3. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI ROZHODČÍM, FUNKCIONÁŘŮM, ŘÍDÍCÍM ORGÁNŮM NEBO SPRÁVCŮM HŘIŠŤ
3.1 Kritizování, posunky, neuposlechnutí
3.2 Hrubé protestování, urážky
3.3 Vulgární výrazy, hanlivé výroky, vyhrožování
3.4 Plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky
3.5 Úmyslné poškozování areálu hřiště

1S–4S
2S–5S
2S–8S
4 S – 12 S
2 S – 12 S

4. FAULY A NESPORTOVNÍ HRA
4.1 Držení soupeře, strčení, vrážení, skočení na soupeře
4.2 Podražení soupeře, snaha nastavením nohy či skrčením zavinit jeho pád
4.3 Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře
4.4 Udeření nebo snaha o udeření soupeře

1S–2S
1S–2S
2 S – 10 S
2S–6S

5. TĚLESNÉ NAPADENÍ SOUPEŘE, SPOLUHRÁČE, DIVÁKA A OPLÁCENÍ NA HRACÍ PLOŠE, V AREÁLU HŘIŠTĚ I MIMO NĚJ,
HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
5.1 Cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným
předmětem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
5.2 Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek
jeho pracovní neschopnost

2 S – 12 S
2 M – doživotní zákaz
činnosti

6. TĚLESNÉ NAPADENÍ ROZHODČÍHO, FUNKCIONÁŘE, ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU NEBO SPRÁVCŮ HŘIŠŤ NA HRACÍ PLOŠE, V
AREÁLU HŘIŠTĚ I MIMO NĚJ
6.1 Inzultace, jestliže nedošlo ke zranění inzultovaného
6.2 Inzultace, jestliže došlo ke zranění inzultovaného, zvláště mělo-li za následek jeho
pracovní neschopnost

3M–2R
6 M – doživotní zákaz
činnosti

7. ÚMYSLNÉ OVLIVŇOVÁNÍ VÝSLEDKU UTKÁNÍ - NARUŠENÍ REGULÉRNOSTI UTKÁNÍ, ČI CELÉ SOUTĚŽE
7.1 Jakýmkoliv způsobem, i bez úplaty, nebo slibu úplaty. Účast na domluveném výsledku,
úmyslné ovlivňování výsledku utkání členy týmu, podplácení hráčů soupeře, rozhodčích
nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže
7.2 Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře apod.

kontumace výsledku a
odečtení 12 bodů
v tabulce
kontumace výsledku

8. NESPRÁVNOST PŘI REGISTRACI, PŘESTUPECH, HOSTOVÁNÍCH
8.1 Falšování údajů v interních dokumentech BSMK, jejich znehodnocování, vědomé uvádění
smyšlených údajů apod.

3M–1R

9. NAPOMÍNÁNÍ HRÁČŮ (ŽK)
9.1 Udělení 4. žluté karty v sezóně
9.2 Udělení 8. žluté karty v sezóně
9.3 Udělení 12. žluté karty v sezóně (při každé další 4. ŽK + 1 S)

1S
2S
3S

10. NELEGÁLNÍ HRÁČI A KONTUMACE UTKÁNÍ
10.1 Nelegální hráč v utkání (trest pro kapitána provinivšího se týmu)
10.2 Nelegální hráč v utkání (trest pro provinivší se tým)
10.3 Nelegální hráč v utkání (trest pro hráče, který nastoupil nelegálně)
10.4 Kontumační prohra v kterékoliv soutěži

2S–6S
kontumace utkání
4S
-

11. POVINNÁ VÝBAVA MUŽSTVA
11.1 Chybějící míč ke hře

11.2 Chybějící výbava hráče (dres, trenýrky, štulpny)

11.3 Chybějící lékárnička na utkání u prvoligového týmu či nevybavená lékárnička dle
pravidel BSMK
11.4 Chybějící pumpička na míč
11.5 Chybějící soupiska týmu

kontumace v případě, že
není možnost hrát s žádným
míčem. Neplatí ve chvíli, kdy
domácí tým zajistil všechny
míče dle rozhodnutí Správní
rady BSMK, avšak se
v průběhu zápasu hrou
ztratily.
kontumace v případě, že
počet hráčů řádně
vybavených klesne pod
počet, ve kterém se dá k
utkání nastoupit
-

12. ROZHODČÍ
12.1 Nedostavení se rozhodčího k řízení zápasu
12.2 Pozdní příchod rozhodčího na utkání, které způsobí jeho pozdní začátek
12.3 Dostavení se k utkání ve stavu nezpůsobilém k jeho odřízení
12.4 Výrazné ovlivnění utkání
12.5 Nekompletní výbava rozhodčího
12.6 Neúplně vyplněný Zápis o utkání
12.7 Pozdní dodání Zápisu o utkání, nenahlášení výsledků
12.8 Včasné nenahlášení disciplinárních provinění předsedovi DK BSMK

dle rozhodnutí předsedy
DK BSMK či DK BSMK
2S–6S
dle rozhodnutí předsedy
DK BSMK či DK BSMK
-

12.9 Nezkontrolování registračních karet nebo dokladů totožnosti hráčů před utkáním
12.10 Vpuštění hráče na hřiště v nekompletní výbavě (dres, trenýrky, štulpny, chrániče)
12.11 Nezkontrolování míčů (počet, hustota) určených ke hře
12.12 Doplnění Zápisu o utkání až po podpisu kapitánů, uložení Zápisu o utkání v dosahu hráčů
v průběhu utkání, vrácení registračních karet nebo dokladů totožnosti hráčů kapitánovi
před skončením utkání
12.13 Neúčast na jednom z vyhlášených termínů školení rozhodčích pro danou půlsezónu
12.14 Nezajištění odpovídající náhrady při odmítnutí potvrzené delegace po vymezené lhůtě
12.15 Při opakovaném provinění (body 12.1 – 12.14)

-

1S–3M

13. POŽITÍ ZAKÁZANÉ LÁTKY V AREÁLU HRACÍ PLOCHY A V PRŮBĚHU UTKÁNÍ
13.1 Požití zakázané látky členem BSMK, která je uvedena v interním dokumentu zakázaných
látek ADV ČR, v areálu hrací plochy a v průběhu utkání
13.2 Nastoupení k utkání ve stavu nezpůsobilém k jeho odehrání

2S–6S
2S–6S

14. OSTATNÍ PROHŘEŠKY
14.1 Neúčast předvolaného na zasedání DK BSMK nebo odvolacího orgánu bez řádné omluvy
14.2 Řádné neplnění pořadatelské služby (neuklizené hřiště, nenalajnované hřiště aj.)
14.3 Neuposlechnutí pořadatelské služby
14.4 Kouření cigarety v případě člena BSMK, funkcionáře
14.5 Odmítnutí kapitána týmu podepsat zápis po skončení utkání
14.6 Nelegální výkon funkce kapitána týmu
14.7 Využití čekací doby nad rámec povoleného limitu

zákaz výkonu funkce
kapitána týmu na 3 kola
1S
-

B. POKUTY
1. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI
1.1 Pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, nedodržení
předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, zakopávání
míče, svévolné opuštění hrací plochy hráčem, nedodržení předepsané výstroje, zmaření
brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění
dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy
či opakované porušování pravidel

100,-

2. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI SOUPEŘI, SPOLUHRÁČI, DIVÁKŮM
2.1 Nadávky, posunky, odplivnutí aj. jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
2.2 Hrubé urážky
2.3 Urážky s rasistickým podtextem
2.4 Vyhrožování

100,- až 500,200,- až 500,300,- až 2.000,300,- až 2.000,-

3. NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI ROZHODČÍM, FUNKCIONÁŘŮM, ŘÍDÍCÍM ORGÁNŮM NEBO SPRÁVCŮM HŘIŠŤ
3.1 Kritizování, posunky, neuposlechnutí
3.2 Hrubé protestování, urážky
3.3 Vulgární výrazy, hanlivé výroky, vyhrožování
3.4 Plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky
3.5 Úmyslné poškozování areálu hřiště

200,- až 1.000,300,- až 1.000,300,- až 1.000,500,- až 2.000,100,- až 1.000,- +
uhrazení vzniklé škody

4. FAULY A NESPORTOVNÍ HRA
4.1 Držení soupeře, strčení, vrážení, skočení na soupeře
4.2 Podražení soupeře, snaha nastavením nohy či skrčením zavinit jeho pád
4.3 Kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře
4.4 Udeření nebo snaha o udeření soupeře

100,100,100,- až 500,100,- až 500,-

5. TĚLESNÉ NAPADENÍ SOUPEŘE, SPOLUHRÁČE, DIVÁKA A OPLÁCENÍ NA HRACÍ PLOŠE, V AREÁLU HŘIŠTĚ I MIMO NĚJ,
HRUBÉ NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ
5.1 Cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným
předmětem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
5.2 Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek
jeho pracovní neschopnost

100,- až 2.000,1.000,- až 10.000,-

6. TĚLESNÉ NAPADENÍ ROZHODČÍHO, FUNKCIONÁŘE, ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU NEBO SPRÁVCŮ HŘIŠŤ NA HRACÍ PLOŠE, V
AREÁLU HŘIŠTĚ I MIMO NĚJ
6.1 Inzultace, jestliže nedošlo ke zranění inzultovaného
6.2 Inzultace, jestliže došlo ke zranění inzultovaného, zvláště mělo-li za následek jeho
pracovní neschopnost

1.000,- až 4.000,2.000,- až 10.000,-

7. ÚMYSLNÉ OVLIVŇOVÁNÍ VÝSLEDKU UTKÁNÍ - NARUŠENÍ REGULÉRNOSTI UTKÁNÍ, ČI CELÉ SOUTĚŽE
7.1 Jakýmkoliv způsobem, i bez úplaty, nebo slibu úplaty. Účast na domluveném výsledku,
úmyslné ovlivňování výsledku utkání členy týmu, podplácení hráčů soupeře, rozhodčích
nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže
7.2 Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře apod.

2.000,- až 10.000,-

2.000,- + náklady spojené
se zajištěním utkání

8. NESPRÁVNOST PŘI REGISTRACI, PŘESTUPECH, HOSTOVÁNÍCH
8.1 Falšování údajů v interních dokumentech BSMK, jejich znehodnocování, vědomé uvádění
smyšlených údajů apod.

2.000,- až 4.000,-

9. NAPOMÍNÁNÍ HRÁČŮ (ŽK)
9.1 Udělení 4. žluté karty v sezóně
9.2 Udělení 8. žluté karty v sezóně
9.3 Udělení 12. žluté karty v sezóně (při každé další 4. ŽK + 1 S)

0,0,0,-

10. NELEGÁLNÍ HRÁČI A KONTUMACE UTKÁNÍ
10.1 Nelegální hráč v utkání (trest pro kapitána provinivšího se týmu)
10.2 Nelegální hráč v utkání (trest pro provinivší se tým)
10.3 Nelegální hráč v utkání (trest pro hráče, který nastoupil nelegálně)
10.4 Kontumační prohra (1. liga)

10.5 Kontumační prohra (všechny soutěže všech kategorií vyjma 1. ligy, ligový pohár)

0,dle soutěže
0,1. v sezóně: 1.000,2. v sezóně: 2.000,3. a další v sezóně: 4.000,500,-

11. POVINNÁ VÝBAVA MUŽSTVA
11.1 Chybějící míč ke hře
11.2 Chybějící výbava hráče (dres, trenýrky, štulpny)
11.3 Chybějící lékárnička na utkání u prvoligového týmu či nevybavená lékárnička dle pravidel
BSMK
11.4 Chybějící pumpička na míč
11.5 Chybějící soupiska týmu

200,-/ks
200,-/hráč
100,100,100,-

12. ROZHODČÍ
12.1 Nedostavení se rozhodčího k řízení zápasu
12.2 Pozdní příchod rozhodčího na utkání, které způsobí jeho pozdní začátek
12.3 Dostavení se k utkání ve stavu nezpůsobilém k jeho odřízení
12.4 Výrazné ovlivnění utkání
12.5 Nekompletní výbava rozhodčího
12.6 Neúplně vyplněný Zápis o utkání
12.7 Pozdní dodání Zápisu o utkání, nenahlášení výsledků
12.8 Včasné nenahlášení disciplinárních provinění předsedovi DK BSMK
12.9 Nezkontrolování registračních karet nebo dokladů totožnosti hráčů před utkáním
12.10 Vpuštění hráče na hřiště v nekompletní výbavě (dres, trenýrky, štulpny, chrániče)

1.000,100,200,- až 600,0,- až 1.000,150,100,200,50,100,100,-

12.11 Nezkontrolování míčů (počet, hustota) určených ke hře
12.12 Doplnění Zápisu o utkání až po podpisu kapitánů, uložení Zápisu o utkání v dosahu hráčů
v průběhu utkání, vrácení registračních karet nebo dokladů totožnosti hráčů kapitánovi
před skončením utkání
12.13 Neúčast na jednom z vyhlášených termínů školení rozhodčích pro danou půlsezónu
12.14 Nezajištění odpovídající náhrady při odmítnutí potvrzené delegace po vymezené lhůtě
12.15 Při opakovaném provinění (body 12.1 – 12.14)

50,50,-

50,- za každé odpískané
utkání v dané půlsezóně
250,dle rozhodnutí předsedy
DK BSMK, DK BSMK, příp.
odvolacího orgánu

13. POŽITÍ ZAKÁZANÉ LÁTKY V AREÁLU HRACÍ PLOCHY A V PRŮBĚHU UTKÁNÍ
13.1 Požití zakázané látky členem BSMK, která je uvedena v interním dokumentu zakázaných
látek ADV ČR, v areálu hrací plochy a v průběhu utkání
13.2 Nastoupení k utkání ve stavu nezpůsobilém k jeho odehrání

200,- až 1.000,200,- až 600,-

14. OSTATNÍ PROHŘEŠKY
14.1 Neúčast předvolaného na zasedání DK BSMK nebo odvolacího orgánu bez řádné omluvy
14.2 Řádné neplnění pořadatelské služby (neuklizené hřiště, nenalajnované hřiště aj.)
14.3 Neuposlechnutí pořadatelské služby
14.4 Kouření cigarety v případě člena BSMK, funkcionáře
14.5 Odmítnutí kapitána týmu podepsat zápis po skončení utkání
14.6 Nelegální výkon funkce kapitána týmu
14.7 Využití čekací doby nad rámec povoleného limitu

300,500,200,- až 500,100,200,100,3. v sezóně: 300,4. v sezóně: 400,5. v sezóně: 500,+ každé další vždy
s navýšením o 100,-

BRNĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ, z. s.
info@malakopanabrno.cz

www.malakopanabrno.cz
DODATEK A INFORMACE K SAZEBNÍKU POKUT A TRESTŮ

1) Brněnský svaz malé kopané si vyhrazuje právo na změny v Sazebníku pokut a trestů (dále jen Sazebník). Právo
navrhnout změnu v tomto Sazebníku má jakýkoliv člen řádně vedený v BSMK. Každým návrhem na změnu v tomto
Sazebníku se bude zabývat Správní rada BSMK (dále jen SR BSMK) na svém nejbližším zasedání.
2) Za každou ČK je účtován paušální poplatek 100,3) DK BSMK jako odvolací orgán a SR BSMK jako nejvyšší odvolací orgán si vyhrazují právo při recidivitě stanovit vyšší
tresty, příp. i finanční pokuty.
4) O věcech, které nestanovuje Sazebník, rozhodne DK BSMK s případným odvoláním na SR BSMK.
5) Ke každému trestu je možné připojit i podmíněný trest.
6) Odečtené body stanovené dle výše uvedeným Sazebníkem se odečítají na konci dané sezóny.
7) Incidenty, které se odehrají po podpisu Zápisu o utkání oběma kapitány v areálu hřiště i mimo něj budou
považovány za přitěžující okolnosti.

