FUTSAL – SÁLOVÝ FOTBAL
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
KAPITOLA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1.
1. Disciplinární řád (dále jen DŘ) stanoví základní podmínky projednávání a řešení disciplinárních
přestupků (disciplinárních řízení) v soutěžích v sálovém fotbale – futsale (dále jen SF) pořádaných
v rámci JČSF a vztahuje se na všechny účastníky soutěží - hráče, družstva, rozhodčí, delegáty,
funkcionáře a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce. Družstva odpovídají za
porušení řádů a předpisů dalších osob, které pověřili vykonáváním funkcí nebo činnosti při soutěžích a
jednotlivých utkáních.
Článek 2.
1. K vydání DŘ je oprávněn Výkonný výbor JČSF (dále jen VV JČSF)
2. Dodatky a změny DŘ schválené VV JČSF nabývají platnosti následujícím soutěžním ročníkem.
O schválených dodatcích a změnách musí VV JČSF písemně informovat nejbližší nižší podřízené
orgány - okresní sdružení/štáby (dále jen OSSF) a tyto pak musí o změnách a doplňcích informovat
družstva spadající do jejich působnosti.
Článek 3.
1. Výklad DŘ přísluší Disciplinární komisi (dále jen DK) JČSF.
2. Pro řešení disciplinárních přestupků (disciplinárních řízení) jsou v rámci příslušného Řídícího orgánu
soutěže (dále jen ŘOS) ustanoveny příslušné DK.
Článek 4.
DŘ platí pro všechny družstva, hráče, funkcionáře, rozhodčí a členy zůčastněných v soutěžích futsalusálového fotbalu Jihočeského kraje.

KAPITOLA II.
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
V disciplinárním řízení se projednávají:
Článek 1.
Porušení:
- propozic soutěží (dále jen PS)
- soutěžního řádu (dále jen SŘ)
- pravidel sálového fotbalu – futsalu (dále jen PSF)
- směrnic jednotlivých sdružení/štábů
- dalších norem a předpisů JČSF.
Článek 2.
Provinění družstev, hráčů, funkcionářů, rozhodčích a členů JČSF související s účastí v soutěžích.
Článek 3.
Jiná provinění jednotlivců a družstev, která narušují činnost JČSF, znevažují dobré jméno JČSF
na veřejnosti, apod. (včetně reprezentace a mezinárodních styků).

KAPITOLA III.
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁN A JEHO PRAVOMOC
Článek 1.
Disciplinární řízení provádějí vždy příslušné DK ŘOS.
Článek 2.
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Vrcholným disciplinárním orgánem, je DK JČSF. Řeší případy soutěží celokrajského charakteru, dále
řeší námitky (odvolání) proti rozhodnutí DK OSSF a posuzuje rozhodnutí nižších DK.
Článek 3.
O disciplinárních případech souvisejících s účastí a v průběhu nižších soutěží rozhoduje vždy příslušná
DK, a to v takovém časovém termínu, aby hráč a vedoucí družstva byli seznámeni s rozhodnutím
nejdéle 2 dny před dalším turnajem /utkáním/.
Článek 4.
DK všech stupňů řeší i případy vzniklé při ohlášených přátelských utkáních /turnajích/, při stycích
družstev s majiteli tělocvičen, společenskými orgány apod., a to pokud se na ně tito obrátí. Tyto
případy řeší v souladu s DŘ.
O disciplinárních případech, které přímo nesouvisejí s porušením PSF či PS /společenské, morální
přestupky, zneužití funkce, záměrné ovlivnění výsledků rozhodčím, funkcionářem či hráčem, maření
činnosti odborné komise či ŘOS, apod./ je příslušná DK povinna uvědomit nejbližší vyšší stupeň DK,
který k případu zaujme stanovisko.

KAPITOLA IV.
NÁLEŽITOSTI PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKU
Článek 1.
DK rozhoduje v prvé řadě na základě úřední zprávy - Zápis z utkání (dále jen ZU), Zprávy delegáta
(dále jen ZD), písemné stížnosti podané dle SŘ, na písemné zprávy funkcionářů JČSF, případně dle
dalších vlastních zjištění.
Článek 2.
Jednotlivec nebo družstvo, jehož provinění se posuzuje, musí být vyrozuměn, kdy a kde se případ bude
projednávat, aby se mohl jednání zúčastnit. V rámci vyrozumění je dostačující uvedení zasedání
příslušné DK v PS. V případě, že se na projednávání přestupku nedostaví, případ bude projednán v
jeho nepřítomnosti.
Článek 3.
DK má právo předvolat k projednání zúčastněné strany.
Článek 4.
1. O udělení trestu musí být vyhotoveno písemné sdělení- PROTOKOL DK, které musí obsahovat :
- kdo a na základě čeho /jakého podkladu/ byl projednáván
- jaký přestupek byl projednáván
- na základě jakého řádu ( článku ) byl přestupek projednáván
- výši trestu
- datum projednání
- podpis předsedy příslušné komise
2. Rozhodnutí o udělení trestu bude sděleno :
- proviněným
- příslušnému ŘOS.
Článek 5.
V případě, že družstvo /hráč/, které je potrestáno, postupuje do vyššího kola, musí být ihned toto
Rozhodnutí DK zasláno i na příslušný ŘOS.

KAPITOLA V.
DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
Článek 1.
Za provinění se ukládají tyto tresty:
1. Jednotlivcům:
a) důtka
b) zastavení činnosti
- podmíněně
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- nepodmíněně
c) finanční postih dle PS nebo dle rozhodnutí příslušného ŘOS
d) vyloučení z JČSF
2. Družstvům :
a) důtka
b) ztráta soutěžních bodů
c) finanční postih dle PS nebo dle rozhodnutí příslušného ŘOS
d) nepovolení postupu do vyššího kola
e) sestup do nižší soutěže
f) vyloučení ze soutěže
Článek 2.
1. Zastavení činnosti u hráče se stanoví na určitý počet soutěžních utkání, nebo na časové období,
maximálně však na 24 měsíců, v případě mimořádně závažného přestupku vyloučení z JČSF.
Potrestaný hráč může v období trestu hrát přátelská utkání.
2. Má-li klub v soutěžích v daném ročníku více družstev (viz SŘ) musí potrestaný hráč svůj trest odpykat
v soutěži, ve které se dopustil přestupku, případně za družstvo na jehož je soupisce a v době trestu
nesmí mít střídavý start. Rovněž po dobu nepodmíněného trestu nesmí nastoupit v žádném jiném
soutěžním utkání.
3. V případě, že je potrestán hráč klubu, který má v soutěžích více družstev, je povinena příslušná DK,
která vynesla disciplinární trest, seznámit se svým rozhodnutím všechny ŘOS jichž soutěží se družstva
daného klubu zúčastňují.
4. Hráč nebo člen, který je funkcionářem, nesmí v době nepodmíněného trestu zastupovat družstvo
při jednání s orgány JČSF.
Článek 3.
Je-li hráči udělen podmíněný trest a dojde-li k novému provinění v této době, musí být uložen trest
zastavení činnosti a k němu se přičítá i výše trestu již podmínečně uděleného. K podmíněnému trestu
lze přistoupit pouze jedenkrát v soutěžním období. Délka podmíněného trestu se stanovuje maximálně
do konce soutěžního období.
Článek 4.
Zastavení činnosti u členů, funkcionářů a rozhodčích se stanoví na určité časové období od 1
týdne do 24 měsíců. V závažnějších případech může předložit ke schválení DK JČSF návrh vyššího
trestu než umožňuje sazebník DŘ, případně navrhnout vyloučení z řad JČSF.
Článek 5.
Disciplinární tresty se vztahují i na provinění při utkáních Českého poháru a ohlášených přátelských
utkáních.
Článek 6.
V disciplinárním řízení se hodnotí především závažnost přestupku. Přihlíží se jak k přitěžujícím, tak
i k polehčujícím okolnostem.
1. Přitěžující okolnosti jsou:
a/ surový či zákeřný způsob provedení nebo nejde-li o první přestupek
b/ bylo-li způsobeno zranění
c/ provinění proti rozhodčím a členům ŘOS všech stupňů
d/ po vyloučení se hráč chová nesportovně
e/ zatajování skutečností a obhajoba nepravdivými výroky před orgány JČSF
f/ nemorální a nesportovní chování na veřejnosti
g/ je-li provinivší se člen kapitánem nebo funkcionářem družstva
2. Polehčující okolnosti:
a/ provinilý byl vyprovokován
b/ před proviněním se řádně choval a nebyl delší dobu trestán.
Článek 7.
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V případě, že funkcionář je zároveň hráčem, platí stanovený trest i na jeho činnost hráče a naopak.
Člen JČSF v trestu nesmí vykonávat jakoukoliv činnost týkající se soutěží (rozhodčí, delegát, služba,
apod.).
Článek 8.
Neodpykaný trest v ukončeném ročníku se automaticky převádí do ročníku následujícího.Trest je mezi
soutěžními ročníky pozastaven, funkcionář může vykonávat činnost v rámci přípravy nového
ročníku. Se zahájením ročníku trest pokračuje.

KAPITOLA VI.
ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
Článek 1.
1. Proti rozhodnutí DK se lze písemně doporučeným dopisem odvolat do 15 dnů po vynesení trestu,
a to vždy k DK nejbližšího stupně prostřednictvím příslušného ŘOS. Rozhodující pro dodržení
stanovené lhůty je datum poštovního razítka na návratce od doporučeného dopisu. Není-li tato
podmínka splněna, ztrácí odvolatel právo na projednání případu.
2. Odvolání musí být podáno dle všech náležitostí, včetně určeného poplatku za odvolání (viz HS).
Článek 2.
V případě odvolání proti potrestání jednotlivce a družstva je konečné rozhodnutí nejvyššího
disciplinárního orgánu – VV JČSF. Výjimku tvoří případ vyloučení jednotlivce z JČSF, kde se lze
odvolat až k VH JČSF jejíž rozhodnutí je konečné.

KAPITOLA VII.
ŽÁDOST O PROMINUTÍ TRESTU
Článek 1.
1. Po vypršení poloviny trestu může člen /hráč, funkcionář/ požádat o prominutí zbytku trestu a to DK,
která trest vynesla. Žádost musí být podána písemně a splňovat tyto náležitosti :
- označení orgánu, kterému je žádost podána
- příjmení, jméno, adresa a případně oddílová příslušnost člena podávajícího žádost
- popis prohřešku, za který byl trest vynesen a číslo utkání, ve kterém byl prohřešek spáchán
- výše trestu a datum, kdy byl trest vynesen
- vlastnoruční podpis člena, který žádost podává
- kopie dokladu o zaplacení příslušného poplatku
2. Žádost nesplňující všechny náležitosti nebude projednávána.
Článek 2.
Žádost o prominutí zbytku trestu musí být doložena určeným poplatkem, který se poukazuje na
účet ŘOS, který žádost projednává.
Článek 3.
Orgán projednávající žádost o prominutí zbytku trestu může:
a) žádosti vyhovět a zbytek trestu prominout
b) žádost zamítnout
c) změnit zbytek trestu na trest podmíněný do konce soutěže
Své rozhodnutí sdělí příslušný orgán žadateli písemně nejpozději do 15 dnů od jeho projednání.
Proti rozhodnutí není možnost dalšího odvolání.
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