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Hlava I.
Základní ustanovení
1. Soutěžní a disciplinární řád je závazný pro všechny oddíly a kluby, hráče a hráčky,
trenéry a trenérky, rozhodčí a funkcionáře AHbK ČR (dále jen AHbK) a klubů pro AHbK.
2. Veškerá porušení tohoto řádu jako i porušení rozpisu soutěží a jiných
sportovně-technických předpisů a pokynů řídícího orgánu řeší příslušný
sportovně-technický orgán ve své kompetenci, nebo ve spolupráci s dalšími odbornými
orgány nebo případ předá disciplinární komisi.
3. Změny a doplnění tohoto řádu může provést pouze Výkonný výbor AHbK, jeho výklad
provádí Výkonný výbor AHbK prostřednictvím pověřených orgánů. O těchto změnách
je povinen informovat.
4. Tento soutěžní řád vchází v platnost dne 1. 9. 1997.
Stejným datem se ruší platnost soutěžního řádu z 1. 9. 1991.

Hlava II.
Organizace soutěží
Článek 2.1
Řízení soutěží
1. V hokejbale se v ČR organizují mistrovské a nemistrovské, dlouhodobé a krátkodobé a
pohárové soutěže. Pojmem mistrovské se rozumí soutěže, ve kterých je udělován titul
mistr nebo přeborník, nebo vítěz poháru v příslušné věkové kategorii a regionu.
Všechny tyto soutěže řídí orgány AHbK. Ostatní soutěže je nutno považovat za
nemistrovské.
2. Řízením a organizací soutěže se pověřuje soutěžní komise AHbK a její
sportovně-technický úsek, a další řídící orgány. Tyto orgány rozhodují o struktuře a
hracím systému soutěže. Řídící orgán je povinen vydat nejméně 3 týdny před
zahájením soutěží její přesný rozpis. U krátkodobých soutěží vydat nejméně 3 týdny
před zahájením propozice soutěže.
3. Plánování soutěží nutno koordinovat s kalendářem ostatních akcí AHbK. Údaje ve
sportovním kalendáři jsou závazné i pro nižší řídící orgány. Změny a doplňky lze
provést pouze se souhlasem orgánu, který kalendář vydal.
4. V rámci řízení jsou vydány dokumenty s dlouhodobou platností a tyto jsou závazné:
a) pravidla hokejbalu
b) soutěžní řád (propozice)
c) disciplinární řád
d) přestupový řád
e) registrační řád
Řídící orgány vydávají ve své kompetenci sportovní kalendář a rozpisy soutěží.
5. Řídící orgán soutěže uděluje vítězům titul a ceny. Titul přeborník a mistr může udělit
pouze řídící orgán AHbK. Jako uznání vítěze lze udělit formou diplomů, plaket, medailí,
pohárů nebo věcných cen.
6. U pravidelně opakovaných soutěží lze udělit putovní cenu jakožto i trvalou.
V případě putovní ceny musí vítěz obdržet včetně zapůjčení trofeje i kopii nebo jiné
uznání do trvalého vlastnictví. Zapůjčení trofeje se poskytuje na dobu nejméně 1
měsíc od zahájení dalšího ročníku. Nedodržení tohoto se považuje za disciplinární
provinění.

Článek 2.2
Zařazování družstev do soutěží
1. Mistrovské soutěže v hokejbale se rozdělují do těchto tříd:
a) 1. liga (dospělí), Mistrovství AHbK (dorost, žáci a junioři)
b) 2. liga (dospělí)
c) 3. liga (dospělí)
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2. Podmínky pro účast v mistrovské soutěži stanoví řídící orgán soutěže. Základní
podmínky účasti v soutěži jsou:
a) právo účasti v soutěži
b) územní příslušnost klubu k řídícímu orgánu. Zařazení do jiného územního celku
schvalují oba příslušné orgány, a to po vzájemné dohodě (podmínky a délka
zařazení)
c) ve stanoveném termínu odevzdá přihlášku do soutěže
d) soupiska družstva
3. Řídící orgán může jako podmínku účasti v soutěži stanovit peněžní vklad. Tento vklad
propadne ve prospěch orgánu v případě, že se družstvo odhlásí ze soutěže po vydání
rozpisu soutěže. Z vkladu mohou být hrazeny poplatky a pokuty uložené řídícím
orgánem soutěže, vklady v námitkovém a odvolávacím řízení a náhrady škod
způsobených družstvem. Zůstatek vkladu bude převeden do příštího ročníku nebo
vrácen družstvu.
4. Řídící orgán soutěže může jako podmínky účasti stanovit startovné. Toto se použije na
částečné krytí nákladů organizace soutěže a hradí se společně s přihláškou do soutěže.
Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže, startovné se nevrací.
5. Družstvo, které si neplní povinnosti, anebo tyto povinnosti porušuje, může řídící orgán
nezařadit nebo vyloučit z účasti.

Článek 2.3
Právo účasti v soutěži
1. Právo účasti získá klub umístěním v předcházejícím ročníku, postupem z nižší soutěže
nebo převedením práva účasti dle odstavce 2 - 6 toho článku. Toto platí pouze tehdy,
není-li to v rozporu s dalším ustanoveními tohoto řádu.
2. Jestliže se klub rozdělí na dva nebo více klubů musí vedení původního klubu určit kam
přešlo právo účasti v soutěži původního klubu. Toto platí v případě 50 % účasti hráčů
z předcházející sezóny. Nástupnické kluby startují pod názvy, které si určí. Pokud
původní klub nerozhodne o nástupnictví, rozhodne o tomto řídící orgán soutěže.
Stejným způsobem se postupuje v případě sloučení klubů.
3. V případě zániku klubu přejde nástupnictví na družstvo, do kterého přejde více než
50% hráčů zrušeného družstva. Nárok na nástupnictví je nutno uplatnit nejdéle do
uzavírky přihlášek do soutěží nové sezóny. Stejně se postupuje, nepřihlásí se klub
vůbec.
4. V případě zániku klubu, který nezanechal nástupce, ztrácí jeho družstva nárok účasti
v soutěžích. Takto uvolněná místa budou obsazena řídícím orgánem. Stejným
způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se klub nebo družstvo do soutěže.
5. Zánik, sloučení nebo rozdělení nahlásí klub písemně a přiloží soupisky všech svých
družstev.
6. Právo účasti dle odst. 2 – 4 schvaluje řídící orgán soutěže.

Článek 2.4
Postupy a sestupy
1. Podmínky postupů a sestupů musí být ohlášeny před zahájením soutěže. Počet
sestupujících se upraví dle počtu sestupujících z vyšší soutěže. Vítěz soutěže má právo
účasti ve vyšší soutěži nebo účasti v kvalifikaci o vyšší soutěž.
2. Dvě mužstva jednoho klubu nemohou startovat ve stejné mistrovské soutěži.
V případě, že by k tomuto mělo dojít, postupuje se takto:
a) jestliže “B“ mužstvo si vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je
“A“ mužstvo, nebude právo účasti přiznáno a postoupí družstvo na dalším místě
tabulky, které splňuje ostatní podmínky.
b) jestliže družstvo “A“ sestoupí do soutěže, v níž startuje “B“ družstvo, bude
“B“ družstvo přeřazeno do nižší soutěže bez ohledu na předcházející umístění.
Následně se upraví počet jiných sestupujících nebo postupujících.
c) jestliže by k účasti “A“ i “B“ družstva mělo dojít převodem práva účasti
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v soutěži, řídící orgán takový převod neschválí
d) Povolená vyjímka :
Soutěžní komise úpravou v propozicích může povolit účast v jedné soutěži
mužstvům A, B či C za podmínky uzavřených soupisek těchto mužstev.
3. Kvalifikační soutěž je krátkodobá mistrovská soutěž, jejíž vítěz má právo účasti ve
vyšší soutěži, za předpokladu splnění dalších podmínek práva účasti. Klub, který
nepodá přihlášku do kvalifikace bude v příští sezóně zařazen do stávající soutěže.

Článek 2.5
Věkové kategorie
1. Základní věkové kategorie:
a) přípravka – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku nedovršili 10 let
b) mladší žáci – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku dovršili 10 let a věkově
neodpovídají kategorii vyšší
c) starší žáci – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku dovršili 12 let a věkově
neodpovídají kategorii vyšší
d) mladší dorost – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku dovršili 15 let a věkově
neodpovídají kategorii vyšší
e) starší dorost – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku dovršili 16 let a věkově
neodpovídají kategorii vyšší
f) dospělí – hráči, kteří před 1. 9. příslušného roku dovršili 18 let
V místech, kde jsou pro to podmínky lze organizovat soutěže v žákovských
kategoriích dle jednotlivých tříd základní školy.
2. Lze také organizovat soutěže pro žáky a dorost společně.
3. Dnem dovršení věku vyšší kategorie může hráč přejít do soutěže vyšší kategorie nebo
pokračovat do konce sezóny v dosavadní kategorii. Po přechodu do vyšší kategorie
nesmí hráč startovat ve stávající kategorii. Tento přechod je možný pouze mezi
družstvy jednoho klubu.
4. Lze také umožnit ostaršení hráče za předpokladu souhlasu zákonného zástupce, lékaře
a klubu. Klub má povinnost toto předložit soutěžní komisi při zaregistrování hráče, či
při dopsání na soupisku družstva. Věková hranice je dovršených 15 let.
Takový hráč může startovat za obě kategorie (střídavý start). Střídavý start je možný
mezi družstvy jednoho klubu nebo nemá-li mateřský klub družstvo vyšší věkové
kategorie, může být spojený s hostováním do jiného klubu. Toto platí pouze pro
kategorii dorost – muži.

Článek 2.6
Soupisky hráčů
1. Soupisky je družstvo povino předložit nejméně 14 dnů před zahájením soutěže ve
dvou vyhotovení. Kluby, které mají v soutěži stejné věkové kategorie družstvo “A“ i
“B“ jsou toto poviny předložit ve čtyřech vyhotoveních. Soupisky musí obsahovat
nejméně 9 hráčů. Soupisky musí obsahovat:
a) přesný název družstva, věková kategorie, sezóna pro kterou soupiska platí
b) jména a příjmení hráčů, čísla registračních průkazů a adresu hráčů, rodná čísla
hráčů
c) jméno a příjmení trenéra, vedoucího, případně dalších funkcionářů klubu, jejich
adresu a telefon.
2. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce a může v soutěži startovat pouze za
jedno družstvo. Výjimky jsou stanoveny takto:
a) V jednom zápase můžou nastoupit z mužstva “A“ v mužstvu “B“ a naopak
pouze 3 hráči bez ohledu na post. “1“ hráč může nastoupit pouze v 50% utkání
za druhého mužstvo. Tito hráči budou v zápise o utkání označeni písmenem “A“,
“B“ nebo “C“ podle toho, na jaké soupisce jsou zapsáni.
b) Hráči se střídavým startem mohou být zapsáni do soupisek obou mužstev, ale
musí být označení písmeny SS na soupisce družstva vyšší věkové kategorie.
3. Řídící orgán soutěže soupisky potvrdí a zkontroluje. Jednu vyhotovení obdrží klub,
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který je povinen je předložit při každém utkání. Soupiska je platná do konce sezóny.
4. Jde-li o klub s “A“ a “B“ družstvem, řídící orgán soutěže “A“ družstva postoupí jedno
vyhotovení soupisky řídícímu orgánu soutěže “B“ družstva a po jednom vyhotovení
obdrží obě družstva. Stejným způsobem postupuje řídící orgán soutěže “B“ družstva.
5. V případě, že klub nebude mít i družstvo “C“ postupuje se analogicky dle odst. 1 až 4
pro “B“ a “C“ družstvo.
6. Hráč ze soupisky, který ztratil možnost hrát za klub, bude vyškrtnut ze soupisky.
Vyškrtnutí se provede tak, aby záznam zůstal čitelný. Klub může doplnit soupisku
hráčem ihned po jeho registraci nebo změny v registraci řídícího orgánu.
7. Zneužití soupisky, provádění změn, nepravdivé údaje jsou disciplinárním proviněním a
budou trestány rovněž hracími důsledky.
8. V případě, že budou ve stejné soutěži týmy A, B, C a dorostenci budou mít týmy
uzavřené soupisky a hráči z nich nemohou nastoupit za jiný tým. Toto platí jen pro
nejnižší (masové) soutěže.

Hlava III
Organizace utkání
Článek 3.1
Termín utkání
1. Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky
soutěže.
2. Není-li rozpisem soutěže stanoven termín, začátek a místo konání je pořádající klub
povinen toto nahlásit:
a) řídícímu orgánu soutěže
b) soupeři
c) rozhodčím a delegátovi
d) orgánům, které utkání obsazují rozhodčími a činovníky a to nejpozději 10 dnů
před termínem utkání doporučeným dopisem, faxem, telegramem. Toto je klub
povinen doložit, v opačném případě toto bude bráno jako porušení řádu a bude
potrestán disciplinárně nebo hracími důsledky. Řídící orgán může způsob
hlášení upravit.
3. Po dohodě mezi kluby lze sehrát utkání i mimo termín, po schválení řídícího orgánu.
Toto lze nařídit ze závažných důvodů.
4. Lze po vzájemné dohodě mezi kluby sehrát utkání v obráceném pořadí (výměna
pořadatelství).
5. Nemůže-li být utkání sehráno nebo dohráno vinou vyšší moci, je povinností klubů
dohodnout se na novém termínu do 48 hodin. Termín dají na vědomí řídícímu orgánu
soutěže.
6. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě, rozhodne řídící orgán.

Článek 3.2
Místo utkání
1. Utkání se hrají pouze na hřištích vyhovujících pravidlům hokejbalu. Klub je povinen
v přihlášce do soutěže uvést na jakém hřišti bude hrát svá domácí utkání.
2. Utkání mistrovských soutěží se hrají pouze na řídícím orgánem schválených hřištích.
3. Nemůže-li klub z odůvodněných příčin odehrát utkání na předem oznámeném hřišti lze
toto při dodržení ostatních ustanovení tohoto řádu přeložit na jiné hřiště za podmínky,
kdy vzdálenosti z místa soupeře nebude více než o ¼ větší než bylo původně hlášeno.
Přeloží-li klub utkání do místa vzdálenějšího, je třeba souhlasu řídícího orgánu.
4. Rozhodnutí o způsobilosti hrací plochy přísluší výhradně rozhodčímu.
5. Stane-li se hrací plocha těsně před utkáním nebo v jeho průběhu nezpůsobilá, rozhodčí
nařídí odstranění závad. K tomuto se určuje lhůta 1 hodiny. Nedojde-li ve stanovené
lhůtě k uvedení plochy do způsobilého stavu a není vyhlídka, že by se tak mohlo stát
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v nejbližší době označí rozhodčí stav plochy za nezpůsobilý a zápas nezahájí nebo
předčasně ukončí. Při rozhodování o způsobilosti rozhodčí klade důraz na regulérnost
utkání a zdraví hráčů. Současně je třeba vyčerpat v součinnosti s pořádajícím
družstvem všechny možnosti k uvedení plochy do řádného stavu.

Článek 3.3
Povinnosti klubů
1. Kluby odpovídají zejména za účast družstev v soutěžích dle přihlášek do soutěží a
požadavků řídícího orgánu soutěže.
2. Kluby odpovídají za zdravotní způsobilost hráčů.

Článek 3.4
Povinnosti pořádajícího klubu
1. Pořádajícím klubem je dle rozpisu soutěže označen klub, který je uveden jako první. U
krátkodobých soutěží je to uvedeno v propozicích. Pořádající klub odpovídá za zajištění
a přípravu utkání, regulérní průběh a bezpečnost všech účastníků.
2. Pořádající klub je povinen:
a) pořádat utkání na pravidlům vyhovujícím hřišti
b) zabezpečit rozhodčího, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem
c) zajistit rozhodčím a družstvům odpovídající podmínky pro činnost (šatny
uzamykatelné, sociální zařízení a sprchy) – výjimky povoluje řídící orgán
soutěže
d) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (míčky, 2 sady dresů nebo jednu
sadů dresů + 1x rozlišovací tílka a zápis o utkání)
e) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu, zejména delegáta,
pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.
f) vyplatit náhrady rozhodčím a delegátům nejpozději před začátkem utkání
g) zajistit zdravotní službu patřičně vybavenou pro první pomoc a telefon, kterým
je kdykoli možno přivolat rychlou lékařskou pomoc
h) vhodnou formou informovat veřejnost o utkání, zajistit informovanost diváků a
utkání
ch) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků
i) hlásit výsledek způsobem stanoveným v rozpisu soutěže
3. Zajistit odpovídající pořadatelskou službu. Tato je řízena hlavním pořadatelem, který
je viditelně označen. Tento je po celý průběh utkání k dispozici rozhodčím a
zástupcům družstev.
4. Pořadatelé zajistí pořádek na stadionu a bezpečnost účastníků, splnění příkazů policie,
rozhodčích a zástupců řídícího orgánu. Zajistí, aby kromě činovníků utkání nikdo
nevstupoval na hřiště a do utkání. Dále v případě potřeby přivolání policie.
5. Nesplnění těchto povinností se považuje za disciplinární provinění a bude potrestáno
hracími důsledky.

Článek 3.5
Náležitosti a povinnosti družstev
1. Náležitostí každého družstva jsou soupisky, dle předchozích ustanovení. Nebudou-li
soupisky k dispozici vinou družstva považuje se toto za disciplinární provinění a
rozhodčí tuto skutečnost zapíše do zápisu o utkání.
2. Další povinností jsou dostavit se k utkání, nastoupit ve stanovenou dobu se
stanoveným počtem hráčů a ve stanovené výstroji dle platných pravidel hokejbalu.
3. Stanoveným počtem hráčů se rozumí min. 1 brankář (max. 2), min. 6 a max. 16 hráčů
do pole.
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Článek 3.6
Náležitosti a povinnosti členů družstev
1. Ve stejné soutěži hráč nesmí nastoupit za více než jedno družstvo současně.
2. Hráči předloží platné registrační průkazy. Tento nemůže být nahrazen jiným dokladem
kromě ustanovení odst. 3.
3. Dostaví-li se hráč nebo družstvo bez registračních průkazů považuje se toto za
disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost zaznamenají do zápisu o utkání.
Vedení provinivšího se družstva se do zápisu vyjádří, že všichni hráči mají vystavené
registrační průkazky. U všech hráčů rozhodčí provedou kontrolu totožnosti dle článku
3.7 odst. 3b. Dostaví-li se družstvo bez soupisky hráči bez registračních průkazů
nemohou nastoupit. Řídící orgán posoudí okolnosti, proč hráči nastoupili bez
registračních průkazů a rozhodne o opatřeních. V případě že některý z hráčů nastoupil
bez registračního průkazu, bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ
projedná disciplinární orgán.
4. Trenér družstva je povinen ovládat pravidla hokejbalu, ustanovení řádů a předpisů
AHbK. Dbá na kázeň a dodržování pravidel hokejbalu.
5. Vedoucí družstva je povinen vyplnit před zahájením utkání zápis, vypsat do něho
všechny hráče a tento předložit spolu s registračními průkazy a soupiskou. Podpisem
stvrdí správnost údajů a oprávněnost startu hráčů. Na požádání rozhodčího se dostavit
k vyřešení nesrovnalostí. V případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího zajistit
rozhodčího-laika. Porovnat správnost zápisu se svými poznámkami ohledně střelců
branek a vyloučení. Po skončení zápasu vzít na vědomí tresty uložené v zápase. Další
povinnosti shodné s trestem.
6. Hráč je povinen ovládat a dodržovat pravidla, řády a předpisy AHbK. Dostavit se na
vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti. Na vyzvání se dostavit k dopingové
kontrole.
7. Kapitán je povinen společně s vedoucím a trenérem družstva dbát na kázeň a
dodržování pravidel v družstvu. Jen kapitán (zástupce kapitána) družstva má právo na
hřišti hovořit s rozhodčím o otázkách týkajících se pravidel, které mohou vzniknout
v průběhu utkání. Pouze kapitán nebo zástupce kapitána, nejsou-li na hřišti, může
opustit hráčskou lavici a jít za rozhodčím, jestliže je k tomu vyzval. Jsou-li na hřišti
kapitán i jeho zástupce, může s rozhodčím hovořit pouze kapitán. Kapitán potvrzuje
podpisem správnost údajů uvedených v zápise.
8. Do zápisu o utkání jsou oprávněni psát pouze rozhodčí. Připomínky družstva je
povinen na žádost kapitána rozhodčí zapsat na druhou stranu zápisu. Tyto připomínky
má právo podepsat pouze kapitán družstva. Odmítne-li podepsat zápis některý
z kapitánů, rozhodčí stručně do zápisu uvedou okolnosti.

Článek 3.7
Kontrola totožnosti
1. Na žádost kapitána bude umožněno nahlédnutí do zápisu za účelem zjištění jména a
příjmení hráčů soupeře.
2. Kapitán má oprávnění požádat o kontrolu totožnosti u každého hráče soupeře pouze
do zahájení 3. třetiny utkání. Toto platí pro všechny kategorie. Později pouze, jestliže
rozhodčí považuje toto za zdůvodněné.
3. Kontrola totožnosti se provede tímto způsobem:
a) kontrolou registračního průkazu se skutečností
b) má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti, je hráč povinen předložit vhodný
průkaz totožnosti a odpovědět na otázky rozhodčího typu: adresa, škola,
sourozenci, rodiče, apod. Otázky, které dokáže zodpovědět jen konkrétní osoba.
Rozhodčí je povinen učinit závěr, zdali totožnost hráče odpovídá. V záporném případě
rozhodčí hráče nepřipustí ke hře a o tomto učiní zápis do zápisu o utkání a o výsledku
rozhodne řídící orgán.
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Článek 3.8
Řízení utkání
1. K řízení utkání deleguje řídící orgán rozhodčí s odpovídající výkonnostní třídou.
Kompetence k delegování budou stanoveny v propozicích soutěže. Námitky proti
delegacím rozhodčích jsou nepřípustné.
2. Rozhodčí mají za povinnost dostavit se včas k řízení utkání, před zahájením utkání
překontrolovat stav hrací plochy a hracích náležitostí a nařídit pořadateli odstranění
závad. Překontrolovat zápis o utkání, registrační průkazy a soupisky a na nedostatky
upozornit vedoucí družstev. Hráče, kteří nesplňují podmínky startu nepřipustit ke
startu. Utkání zahájit včas nástupem družstev. Řídit utkání dle pravidel a
v předepsané ústroji a výstroji. Odebrat hráčům vyloučeným do konce utkání
registrační průkazy a tyto zaslat včetně vysvětlení okolností řídícímu orgánu. Při
provádění dopingové kontroly asistovat pověřenému pracovníkovi.
3. V případě, že se nedostaví delegovaní rozhodčí a je přítomen delegát, tento určí
postup při řízení zápasu (řídit bude sám nebo určí rozhodčího laika).
4. V případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího a delegáta bude postup následující:
v případě přítomnosti rozhodčích s různými licencemi bude utkáni řídit rozhodčí
s licencí vyšší. V případě rovnosti záleží na dohodě mezi kluby (utkání musí být
odehráno). V případě nepřítomnosti rozhodčích s licencí bude utkání řídit rozhodčí-laik.
5. Rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti delegovaných rozhodčích. Nemusí
zápas řídit ve stanovené ústroji.
6. V případě, že se dostaví delegovaný rozhodčí po zahájení utkání převezme se stavem
a časem, ihned řízení.
7. Rozhodčí utkání předčasně ukončí v těchto případech:
a) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech při dodržení postupu stanoveného
pravidly
b) pro nezpůsobilost hrací plochy
c) na úřední zákrok státní správy (policie a podob.) takový zákrok bude potvrzen
v zápise o utkání.
d) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího
8. Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
a) klesne-li počet hráčů včetně brankáře pod 4
b) pro hrubé fyzické napadení jakéhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem
nebo divákem
c) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem
vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských a trestné lavice
nebo způsobené divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten
d) pro vniknutí diváka na hrací plochu
e) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího
9. V případě předčasného ukončení utkání o tomto učiní zápis s popisem události a
oznámí to kapitánům nebo vedoucím družstev. O výsledku utkání rozhodne řídící
orgán soutěže.

Článek 3.9
Hrací doba a doba trestů
1. Řídící orgán soutěže může upravit dobu hry, nebo stanovit hrubý čas. V takovém
případě stanoví i doby odpovídající dvouminutovým, čtyřminutovým a osmiminutovým
trestům. Pro stanovení odlišné délky hrací doby a doby trestů si řídící orgán vybere
z možností dle odst. 2, tohoto článku. Doba přestávek je vždy 5 min.
2. Hrací doba a doba trestů:
a) Hrací doba
čistý čas
hrubý čas
přípravka a žáci
3x10 min.
3x15 min.
dorost a dospělí
3x20 min.
3x20 min.
b) Doba trestů
čistý čas
hrubý čas
přípravka a žáci
1,2,4 min.
2,4,8 min.
dorost a dospělí
2,4,8 min.
2,4,8 min.
c) Možné úpravy délky hrací doby:
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čistý čas: 3x10, 3x12, 3x15, 2x12, 2x15, 2x20, 3x20
hrubý čas: 3x15, 3x20, 2x20, 2x25
d) Příslušná doba trestů se stanoví dle délky hry a zdá-li se hraje na čistý nebo
hrubý čas.
Délka třetiny
Délka trestů
10 min.
1,2,4 min.
12 min.
1,2,4 min.
15 min.
2,4,8 min.
20 min.
2,4,8 min.
3. Každé mužstvo má právo si vyžádat 1x v utkání oddechový čas v délce 1 minuty.
4. V případě, že rozdíl skóre v utkání je o dvě branky a nižší, hrají se poslední 2 minuty
utkání na čistý čas (pokud je hrací doba na hrubý čas).

Článek 3.10
Čekací doba
1. Čekací doba je stanovena na 20 min. pro družstva mimo okres a 5 min. pro družstva
z okresu. Toto platí i pro rozhodčí. Čerpána může být pouze v opodstatněných
případech. Opodstatněné případy se uznávají mimo jiné:
- zpoždění veřejných dopravních prostředků ČD, ČSAD, soukromých přepravců
(pouze ti, kteří mají pravidelný jízdní řád).
Oddíl v takovém případě je povinen předložit do tří dnů řídícímu orgánu potvrzení
stanice o zpoždění.
2. Jestliže bylo utkání zahájeno po stanoveném termínu, rozhodčí toto zapíše do zápisu o
utkání společně s důvodem zdržení.
3. Jestliže utkání bude zahájeno po čekací době se souhlasem neprovinivšího se družstva
a rozhodčí, z důvodu nenastoupení po čekací době není možno trestat hracími
důsledky, ale pouze disciplinárně.
4. Jestliže nedojde k zahájení utkání vinou některého z družstev, nebo pořádajícího klubu,
nebo rozhodčích, může být tato skutečnost brána jako disciplinární provinění.

Článek 3.11
Utkání hraná do rozhodnutí
1. Za utkání hraná do rozhodnutí se považují utkání, ve kterých musí být určen vítěz
(utkání PLAY-OFF, nařízená rozhodující utkání a poslední utkání série ve které musí
být určen vítěz)
2. Nerozhodne-li se v řádné hrací době, následuje po pětiminutové přestávce prodloužení
(zpravidla 10 min.) V případě vstřelení branky v prodloužení platí pravidlo “náhlé
smrti“. V případě, že žádné družstvo nedosáhne branky, následují samostatné trestné
nájezdy. Jestliže některé družstvo odmítne hrát prodloužení, bude vítězem druhé
družstvo. Tresty ze základní hrací doby se přenášejí do prodloužení.
3. Samostatné nájezdy budou prováděny takto:
a) každé družstvo nominuje 2 brankáře a 3 hráče a to písemně
b) hráč, kterému byl uložen trest a tento neskončil do ukončení hrací doby včetně
prodloužení nesmí provádět samostatné nájezdy a musí zůstat na trestné lavici.
c) Po provedení nominace se pouze v případě zranění a trestu v době provádění
samostatných nájezdů může provést doplnění nominace.
d) Rozhodčí přivolá kapitány doprostřed hrací plochy a provede se losování. Vítěz
losu má právo určit zdali jeho družstvo bude provádět nájezdy jako první nebo
bude jeho brankář chytat.
e) Brankáři budou hájit stejnou branku jako na konci prodloužení. V případě
nerovných podmínek rozhodne rozhodčí o podmínkách provádění. Brankáři
jednoho družstva se mohou střídat libovolně.
f) Hráči se budou střídat pravidelně do rozhodnutí.
g) Nerozhodne-li se v první sérii, mohou být nominováni další hráči a střílí se do
rozhodnutí vždy v serii po 1 hráči z každého mužstva.
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h) pouze rozhodující branka bude zapsána střelci i brankáři
ch) jestliže družstvo odmítne provádět střílení, bude prohlášeno za poražené.
Jestliže toto učiní hráč, bude tento nájezd jako neúspěšný.

Hlava IV
Hodnocení výsledků v soutěžích
Článek 4.1
Výsledky utkání
1. Za vítězství v utkání budou vítězi přiděleny dva body, v případě nerozhodného
výsledku oběma družstvům po jednom bodu, mužstvu, které prohrálo, se nepřidělí
žádný bod.
2. Kontumační výsledek je 5:0 a neprovinivšímu se družstvu se započítávají dva body a
výsledek 5:0. Jestliže družstvo, které se neprovinilo, dosáhne na hřišti příznivější
výsledek bude mu tento připsán. Oboustranný kontumační výsledek je také 5:0. Body
nebudou připsány nikomu.
3. O výsledku utkání, které bylo předčasně ukončeno nebo nebylo odehráno nebo bylo
zahájeno po čekací době v něm došlo k závažnému provinění, rozhodne řídící orgán
soutěže. Bude posouzena závažnost a řídící orgán může:
a) vynést kontumační výsledek
b) odečíst provinivšímu se družstvu 2 body bez zvýhodnění jiného družstva
4. Za provinění družstva, které je trestáno dle odst. 3 se považuje zejména:
a) přeložení utkání bez souhlasu řídícího orgánu
b) opakovanému zanedbání povinnosti hlášení výsledku utkání v termínu
c) nenastoupení k utkání z viny družstva
d) nepřipravené hřiště z viny pořádajícího klubu
e) neoprávněný start hráče nebo hráčů
f) odmítnutí kontroly totožnosti hráče nebo hráčů
g) zneužití soupisky nebo nastoupení bez ní a registrací
h) nastoupení po čekací době z viny družstva
ch) předčasné ukončení z viny družstva nebo pořádajícího klubu
i) vystoupení družstva ze soutěže
5. Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna
utkání ve lhůtě zastavení činnosti, není-li trest vykonán odečtením bodů.

Článek 4.2
Vystoupení a vyloučení ze soutěže
1. Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je z ní vyloučeno a odehrálo méně než 1/3
utkání soutěže, dosavadní výsledky se anulují a do soutěže se nezapočítávají. Jestliže
odehrálo více než 2/3 soutěže jeho výsledky se započítávají a zbytek utkání budou
kontumovány ve prospěch soupeřů, se kterými mělo družstvo ještě hrát svá utkání.
Odehrálo-li družstvo nejméně 1/3 a nejvíce 2/3 soutěže rozhodne řídící orgán o
postupu.
2. Tři kontumační výsledky znamenají vyloučení ze soutěže. Do počtu tří se nepočítají
kontumace v době zastavení činnosti družstva a technické kontumace (nedohraný
zápas, apod.).
3. Družstvo, které vystoupilo ze soutěže anebo bylo z ní vyloučeno, se již v témže
ročníku nemůže vrátit do stejné soutěže a považuje se za sestupujícího.
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Článek 4.3
Určení pořadí družstev
1. Způsob započítávání výsledků je upraven v propozicích soutěže.
2. Pořadí v době, kdy soutěž ještě neskončila, se určí podle:
a) počtu bodů
b) brankového rozdílu
c) většího počtu vstřelených branek
3. Pořadí po skončení soutěže se určí podle:
a) počtu bodů
b) počtu bodů ze vzájemného zápasu (2 a více družstev se stejným počtem bodů
– vzájemná minitabulka)
c) jestliže rovnost bodů trvá, pak rozhodne rozdíl branek ve vzájemných zápasech
d) vyšší počet nastřílených branek ve vzájemných zápasech
e) rozdíl branek ze všech utkání
f) vyšší počet nastřílených branek ze všech utkání
g) jestliže se nerozhodlo dle výše uvedených kritérií, nařídí řídící orgán rozhodující
utkání (místo, termín a pořadatele)
4. Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin se určí takto:
a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání
b) při rovnosti se postupuje jako u odst. 3, písm. e), f), g) tohoto článku

Hlava V
Opravná jednání
Článek 5.1
Námitky
1. Proti porušování regulérnosti soutěže porušením pravidel řádů a směrnic AHbK lze
podat námitku.
2. Námitku, která má souvislost s určitým utkáním lze podat řídícímu orgánu soutěže:
a) v krátkodobé soutěži nejpozději do 30 min. po skončení utkání.
b) u dlouhodobé soutěže je nutno námitku odeslat doporučenou poštou řídícímu
orgánu soutěže nejpozději třetí pracovní den po skončení utkání. Ve stejné
lhůtě je nutno poslat kopii této námitky i straně, proti které je námitka. Doklad
o odeslání se přiloží k originálu námitky.
3. Námitka musí obsahovat:
a) název a adresu podávajícího klubu
b) označení řídícího orgánu soutěže, kterému se podává
c) stranu, proti které se podává
d) označení důvodu námitky, vylíčení případu, označení důkazů a svědků
e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení
g) doklad o zaslání kopie protistraně
h) jména a příjmení, adresy a funkce dvou osob oprávněných zastupovat klub
4. Námitka musí být doložena peněžitým vkladem ve výši:
a) nejvyšší soutěž
500,b) ostatní ligové soutěže
300,c) ostatní soutěže dospělých
200,c) mistrovství AHbK žáků a dorostu
300,d) ostatní soutěže žáků a dorostu
200,5. Strana, proti které se námitka podává je povinna do tří pracovních dnů ode dne
obdržení námitky podat své stanovisko k případu. Jestliže se nevyjádř,í bude věc
projednána bez jejího vyjádření.
6. U dlouhodobých soutěží se námitka projednává nejpozději do 15-ti dnů ode dne
doručení. U krátkodobých soutěží se námitka projedná v dostatečném termínu
k napravení.
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7. Námitka nesplňující všechna ustanovení tohoto řádu nebude projednána.
8. Námitka proti technickým chybám rozhodčích nemá vliv na výsledek utkání.
9. Námitky proti skutečnostem známým během utkání nebo ihned po skončení utkání
(stručně a výstižně) rozhodčí na žádost kapitána zapíše do zápisu o utkání. Jinak je
řídící orgán nemusí brát v úvahu.
10. Námitku lze vzít zpět před jejím projednáním.
11. Orgán projednávající námitku učiní závěr a o tomto zpraví podávající klub do 8 dnů
od projednání. Učiní následující opatření a rozhodnutí.
12. O námitce nemůže rozhodnout funkcionář, který je členem jedné strany námitky.
13. Je-li námitka oprávněná byť jen z části vklad se vrací podávajícímu klubu. Byla-li
námitka vzata zpět před projednáním vrací se po odečtení výloh. Je-li neoprávněná
je povinen podávající klub uhradit náklady spojené s projednáním.

Článek 5.2
Odvolání
1. Jednotlivec nebo kolektiv má možnost podat odvolání proti rozhodnutí nižšího orgánu
vyššímu, který tento orgán ustanovil.
2. Odvolání je nutno podat písemně do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání
nemá odkladný účinek. Rozhodnutí platí až do případného vyhovění odvolání.
3. Odvolání musí obsahovat:
a) jméno a adresu navrhovatele
b) označení řídícího orgánu, kterému se podává
c) označení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává
d) označení důvodu odvolání
e) konečnou žádost s přesným označením o co se žádá
f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení
g) jména, příjmení, adresy osob oprávněných zastupovat navrhovatele a jejich
podpis. Je-li navrhovatelem jednotlivec jeho podpis.
4. Odvolání musí být doloženo vkladem ve výši:
a) nejvyšší soutěž
500,b) ostatní ligové soutěže
300,c) ostatní soutěže dospělých
200,c) mistrovství AHbK žáků a dorostu
300,d) ostatní soutěže žáků a dorostu
200,5. U odvolání platí stejný postup jako u projednání námitky.
6. O odvolacím řízení se pořídí zápis. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a
předané navrhovateli nebo zaslané poštou.
7. U vkladů se postupuje jako u námitkového řízení.

Článek 5.3
Přezkoumání rozhodnutí
Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustanoveného orgánu. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí
v souladu s předpisy a směrnicemi a řády AHbK. Při přezkoumání rozhodnutí se
postupuje jako u odvolání.

13

Příloha
Systém hry každý s každým
Pro
I.
II.
III.

3 a 4 družstva:
kolo
01 – 04
kolo
01 – 03
kolo
02 – 01

02 – 03
04 – 02
03 – 04

Pro
I.
II.
III.
IV.
V.

5 a 6 družstev:
kolo
01 – 06
kolo
01 – 04
kolo
02 – 01
kolo
01 – 05
kolo
03 – 01

02
05
03
06
04

–
–
–
–
–

05
03
06
04
02

03
06
04
02
05

–
–
–
–
–

04
02
05
03
06

Pro
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

7 a 8 družstev:
kolo
01 – 08
kolo
01 – 05
kolo
02 – 01
kolo
01 – 06
kolo
03 – 01
kolo
01 – 07
kolo
04 – 01

02
06
03
07
04
08
05

–
–
–
–
–
–
–

07
04
08
05
02
06
03

03
07
04
08
05
02
06

–
–
–
–
–
–
–

06
03
07
04
08
05
02

04
08
05
02
06
03
07

–
–
–
–
–
–
–

05
02
06
03
07
04
08

02
07
03
08
04
09
05
10
06

–
–
–
–
–
–
–
–
–

09
05
10
06
02
07
03
08
04

03
08
04
09
05
10
06
02
07

–
–
–
–
–
–
–
–
–

08
04
09
05
10
06
02
07
03

04
09
05
10
06
02
07
03
08

–
–
–
–
–
–
–
–
–

07
03
08
04
09
05
10
06
02

05
10
06
02
07
03
08
04
09

–
–
–
–
–
–
–
–
–

06
02
07
03
08
04
09
05
10

Pro 11 a 12 družstev:
I.
kolo
01 – 12 02
II.
kolo
01 – 07 08
III. kolo
02 – 01 03
IV. kolo
01 – 08 09
V.
kolo
03 – 01 04
VI. kolo
01 – 09 10
VII. kolo
04 – 01 05
VIII. kolo
01 – 10 11
IX. kolo
05 – 01 06
X.
kolo
01 – 11 12
XI. kolo
06 – 01 07

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
06
12
07
02
08
03
09
04
10
05

03
09
04
10
05
11
06
12
07
02
08

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
05
11
06
12
07
02
08
03
09
04

04
10
05
11
06
12
07
02
08
03
09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

09
04
10
05
11
06
12
07
02
08
03

05
11
06
12
07
02
08
03
09
04
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08
03
09
04
10
05
11
06
12
07
02

06
12
07
02
08
03
09
04
10
05
11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

07
02
08
03
09
04
10
05
11
06
12

Pro 13 a 14 družstev:
I.
kolo
01 – 14 02
II.
kolo
01 – 08 09
III. kolo
02 – 01 03
IV. kolo
01 – 09 10
V.
kolo
03 – 01 04
VI. kolo
01 – 10 11
VII. kolo
04 – 01 05
VIII. kolo
01 – 11 12
IX. kolo
05 – 01 06
X.
kolo
01 – 12 13
XI. kolo
06 – 01 07
XII. kolo
01 – 13 14
XIII. kolo
07 – 01 08

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13
07
14
08
02
09
03
10
04
11
05
12
06

03
10
04
11
05
12
06
13
07
14
08
02
09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12
06
13
07
14
08
02
09
03
10
04
11
05

04
11
05
12
06
13
07
14
08
02
09
03
10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
05
12
06
13
07
14
08
02
09
03
10
04

05
12
06
13
07
14
08
02
09
03
10
04
11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
04
11
05
12
06
13
07
14
08
02
09
03

06
13
07
14
08
02
09
03
10
04
11
05
12

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

09
03
10
04
11
05
12
06
13
07
14
08
02

Pro 9 a 10
I.
kolo
II.
kolo
III. kolo
IV. kolo
V.
kolo
VI. kolo
VII. kolo
VIII. kolo
IX. kolo

družstev:
01 – 10
01 – 06
02 – 01
01 – 07
03 – 01
01 – 08
04 – 01
01 – 09
05 – 01

14

07
14
08
02
09
03
10
04
11
05
12
06
13

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08
02
09
03
10
04
11
05
12
06
13
07
14
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Článek 1
Disciplinární provinění
Předmětem disciplinárního jednání jsou provinění hráčů, trenérů, rozhodčích, funkcionářů,
jednotlivců anebo kolektivů činných v hokejbalu porušením řádů a směrnic AHbK,
pravidel hokejbalu porušení obecně závazných předpisů v souvislosti a činnosti
v hokejbale a přestupky proti fair-play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního
jednání jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v průběhu a po
skončení utkání nebo tréninku na akcích pořádajících orgány AHbK a klubem.

Článek 2
Disciplinární tresty
1. Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokuta
c) zastavení činnosti
d) vyloučení z činnosti v hokejbale
2. Kolektivům je možno uložit tyto tresty:
a) napomenutí
b) finanční pokuta
c) zastavení činnosti
d) uzavření hřiště nebo hřišť
e) vyloučení ze soutěže nebo soutěží
3. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního
disciplinárního trestu uběhl nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u
napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich
skončení, u podmíněných trestů po uplynutí zkušební lhůty.
4. Finanční pokutu lze uložit do výše:
jednotlivec
Nejvyšší soutěž
2000,Ostatní ligové soutěže
1000,Ostatní nižší soutěže
500,Dorost a žáci
500,-

kolektiv
5000,3000,2000,1000,-

Finanční pokutu lze uložit současně s jiným trestem.
Splatnost udělené finanční pokuty je 30 kalendářních dní od rozhodnutí řídícího orgánu.
V případě nezaplacení finanční pokuty v termínu splatnosti, bude jednotlivcům i
kolektivům automaticky zastavena závodní činnost do vyřešení případu.
5. Zastavení činnosti (dále jen ZČ) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu. Trest ZČ je
možno uložit jako:
a) termínovaný trest ZČ na určitou dobu. Termínovaný trest ZČ se vztahuje na
celé období a všechna utkání v době trestu. Termínovaný trest je možno uložit
na dobu nejvýše 18 měsíců a je možné ho jednou přerušit na mimosezónní
období. Doba přerušení se nezapočítává do délky trestu.
b) Specifikovaný trest ZČ na určitá utkání, se vztahuje na utkání uvedená
v rozhodnutí. Disciplinární komise může uložit trest zvlášť na utkání konkrétní soutěže,
mistrovská utkání, veškerá soutěžní utkání, utkání v domácím sportovním stylu,
mezinárodní utkání, reprezentační utkání apod. Specifikovaný trest je do 18 měsíců.
c) nebrání-li tomu žádný důvod, trest ZČ kolektivu bude proveden odečtením 2
bodů družstvu za každé utkání spadající pod ZČ a kolektivu bude uvolněná
činnost. Trest ZČ jednotlivci ukládá nebo vztahuje na reprezentační utkání
pouze disciplinární komise AHbK, která tak může učinit sama nebo na základě
podnětu nižšího disciplinárního orgánu. Trest ZČ pro kolektiv znamená zákaz
startu všech jednotlivců uvedených na soupisce kolektivu v utkáních, na něž se
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trest vztahuje, do registračních průkazů se trest nezapisuje. Trest ZČ klubu
znamená ZČ všem družstvům klubu.
6. Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má dle pravidel hokejbalu za
následek zákaz startu v dalších utkáních, nebo se dopustí závažného provinění před
utkáním nebo po něm a rozhodčí nebo delegát mu odebere registrační průkaz, má
odebráním průkazu automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu
disciplinární komisí. Tato doba se započítává do doby trestu.
7. Uzavření hřiště je možno uložit družstvu, nejvýše na 10 soutěžních utkání. Při uložení
tohoto trestu komise určí, kterého hřiště se trest týká a v jaké minimální vzdálenosti
od svého původního hřiště musí odehrát soutěžní utkání.
8. Vyloučení ze soutěže lze uložit družstvu, které se dopustilo zvlášť závažného provinění.
Vyloučené družstvo může být přeřazeno až o tři třídy níž.
9. Vyloučení z činnosti v hokejbale je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť
závažných provinění. Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech
činností v hokejbale v ČR. Trest vyloučení z činnosti nelze uložit jednotlivci, který se
prohřešku dopustí jako mladistvý a nezletilý.

Článek 3
Podmíněné tresty
1. Tresty ZČ a uzavření hřiště lze uložit podmíněně na zkušební dobu od 3 do 18-ti
měsíců jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynul nejméně 1 rok.
Dobou od posledního trestu je doba u napomenutí a pokuty. U ostatních trestů doba
od jejich uplynutí nebo skončení zkušební lhůty.
2. Jestliže se jednotlivec nebo kolektiv ve zkušební době dopustí dalšího provinění, bude
mu podmíněný trest proměněn na nepodmíněný a nový trest vykoná v návaznosti.

Článek 4
Disciplinární orgány
1. Disciplinárními orgány jsou:
a) kluby
b) disciplinární komise řídících orgánů soutěží
c) disciplinární komise AHbK
2. Klub má disciplinární pravomoc v rámci svých stanov.
3. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním, projedná DK příslušné
soutěže. Provinění mimo utkání projedná DK soutěže ve které jednotlivec nebo
kolektiv startuje. Provinění na úrovni reprezentace AHbK projedná DK AHbK.
4. Rozhodnutí DK příslušné podle odst. 3 jsou platná ve všech soutěžích ve kterých
jednotlivec nebo kolektiv startuje, není-li rozporu s dalšími ustanoveními tohoto řádu
nebo nestanoví-li komise jinak.

Článek 5
Postup v disciplinárním jednání
1. Disciplinární jednání v konkrétní věci je disciplinární komise povinna zahájit na základě:
a) sportovně technických dokladů nebo jiných účinných podkladů
b) dokladů nebo podkladů státní správy
c) dokladů nebo podkladů řídícího orgánu nebo asociačního orgánu nebo jiných
orgánů soutěže nebo jiné DK
d) dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničního klubu
hokejbalu, u nichž hostovalo české družstvo

17

2. Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynul
jeden rok. Toto neplatí, jestliže bylo jednání přestupkem dle obecně závazných
právních předpisů nebo trestným činem podle pravomocného soudu.
3. DK je povinna rozhodnout o podnětech co nejrychleji a v konkrétní věci náležitě
objasnit všechny okolnosti provinění. DK je oprávněna si opatřovat důkazy, stanoviska
jednotlivců a opatřovat jiný důkazní materiál.
4. Při projednávání DK přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Jako polehčující
okolnost se rozumí, jestliže byl provinilec vyprovokován k jednání, dobrovolně nahradil
způsobenou škodu, projevil účinnou lítost, sám oznámil provinění, napomáhal při
objasnění provinění. Jako přitěžující se považuje okolnosti, kdy provinilec jednal
surově, zákeřně nebo pomstychtivě. Když svedl jiného k provinění, úmyslně ovlivnil
regulérnost soutěže, provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci,
v poslední době byl disciplinárně trestán.
5. Jestliže DK projednává několik provinění, vynese trest za každé provinění a tresty sčítá.
Trest uložený mezinárodním orgánem může uvést do svého rozhodnutí a uložit trest
souběžný.
6. Jednotlivec nebo zástupce kolektivu má oprávnění zúčastnit se jednání DK a vyjádřit
se ke všem okolnostem provinění. Jestliže tohoto nebude využito, může DK věc
projednat a vynést konečný trest. Jestliže se provinění dopustil jednotlivec, musí být
dána možnost, aby se jednání zúčastnil dospělý zástupce. Provinění rozhodčího se
projedná za účasti zástupce orgánu rozhodčích.
7. Řídící orgán může stanovit povinnost účasti jednotlivce na jednání DK bez písemného
vyzvání.
8. Ke každému provinění svého člena podává klub stanovisko s návrhem trestu. Toto
nejpozději před disciplinárním jednáním.
9. Po objasnění všech okolností rozhodne DK o druhu, výši trestu nebo zjistí-li orgán, že
k provinění nedošlo, nebo nelze jej prokázat jednání zastaví. Jestliže orgán usoudí, že
průběh jednání nebo trest u utkání je dostatečný může upustit od potrestání.
10. V jednání nemůže rozhodovat funkcionář, který je členem kolektivu, který je
projednáván nebo je v blízkém stavu k provinilci.
11. Klub, jehož členem je provinilec je povinen uhradit poplatek spojený s projednáním:
Soutěže dospělých
- 100,- Kč
žáci a dorost
50,- Kč
12. Po polovině trestu je možno, na žádost jednotlivce, kolektivu, klubu, TJ, požádat
o prominutí trestu nebo o proměnění trestu v podmíněný, k orgánu, který trest určil.
Zkušební doba se stanoví na dvojnásobnou dobu, na kterou byl trest
uložen (min. 3 měsíce).
13. Po uplynutí 36 měsíců lze povolit opětovnou činnost jednotlivce v činnosti v hokejbale.
14. Předseda (nebo jeho zástupce) DK je oprávněn rozhodnout samostatně v těchto
případech:
a) zastavení činnosti po třech 4 min., nebo 8 min. trestem nebo jejich kombinaci,
nebo za osobní trest do konce utkání nepotrestaný jiným disciplinárním
trestem. ( Poplatek za projednání v SK se neplatí)
b) finanční pokuta za zanedbání povinnosti pořádajícího klubu zabezpečit rozhodčí
utkání, je-li tato povinnost dána.
c) pokuta za nerespektování předepsaného způsobu plnění nařízení nebo
rozhodnutí.
V uvedených případech se poplatek neplatí.
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Článek 6
Oznamování a evidence trestů
1. Rozhodnutí DK se vyhotoví písemně a musí obsahovat:
a) jméno a označení provinilce
b) provinění, za které byl trest uložen
c) přesné označení trestu včetně článku, dle kterého byl uložen
d) údaj o délce trestu (začátek a konec), u podmínek její dobu
e) způsob úhrady pokuty je-li uložena
f) poučení o možnosti odvolání
g) razítko a podpis
Rozhodnutí musí být odesláno do 10 dnů od skončení jednání doporučenou poštou na
adresu klubu. Klub je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce nebo družstvo s
rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí o potrestání rozhodčího se zasílá přímo rozhodčímu.
Kopie se zasílá řídícímu orgánu soutěže.
2. DK zaznamená tresty do své evidence a u potrestaných jednotlivců do registračních
průkazů. Záznam musí obsahovat článek, dle kterého byl trest uložen, datum uložení
a výše trestu, konec trestu, razítko a podpis.
3. Jestliže v případě vyloučení do konce utkání nebyl z jakýchkoliv důvodů registrační
průkaz odebrán, je povinností klubu jej neprodleně zaslat DK.
4. Klub je odpovědný za vedení evidence 4 a 8 min. trestů. Po třech takových trestech
má klub za povinnost zaslat registrační průkaz DK. Jestliže to neučiní a jednotlivec
nastoupí k dalšímu utkání je toto považováno za neoprávněný start. Pokud byl některý
z těchto trestů řešen disciplinárně do evidence se nezapisuje. Po třetím 4 a 8
minutovém trestu (oba se sčítají) hráče v jednom soutěžním ročníku, se hráči
automaticky zastavuje činnost na jedno nejbližší soutěžní utkání.

Článek 7
Opravná jednání
1. Jednotlivec nebo kolektiv může podat odvolání proti rozhodnutí DK k orgánu, který
toto ustanovil.
2. Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím
ustanovené komise. K rozhodnutí si může vyžádat stanovisko komise, která vydala
rozhodnutí, které je napadeno. Při přezkoumání se postupuje jako u odvolání.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Pokud se při projednávání zjistí, že se jedná o trestný čin nebo přestupek dle jiných
právních norem neprodleně se toto ohlásí orgánům činným v trestním řízení.
2. Změny a doplnění tohoto řádu může provést pouze orgán, který tento řád vydal. Jeho
výklad může provést pouze orgán, který tento řad vydal.
3. Tento řád vstupuje v platnost dnem 1. 7. 2015
Stejným datem končí platnost řádu platného od 1. 9. 1997
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Příloha
Disciplinární provinění a sazebník trestů
1. V zájmu jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydán tento sazebník
disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění jednotlivců (hráčů,
trenérů, rozhodčích a jiných funkcionářů – část A) a kolektivů
(družstev a klubů – část B).
2. DK uděluje tresty s respektováním hranic, uvedených v sazebníku. V prvním sloupci
jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce nebo kolektivu, ve
druhém, pak sazby za závažná nebo opakovaná provinění téhož provinilce.
3. Řídící orgány jsou ve své působnosti oprávněny upravovat nebo rozšiřovat tento
sazebník, vždy však s dodržením maximální výše trestů a ostatních ustanovení
článek 2 disciplinárního řádu. Vycházejí přitom ze sazeb věcně nejbližšího provinění
uvedeného v sazebníku.
4. U finanční pokuty je uváděna výše v procentech, za 100% se považuje maximální výše
podle článku 2 disciplinárního řádu. Finanční pokutu je možno uložit samostatně nebo
ji sloučit se zastavením činnosti, uzavřením hřiště či vyloučením ze soutěže.
Za fyzické napadení (část A, odstavec 5 a 6) je nutno uložit zastavení činnosti,
finanční pokuta se ukládá jen jako možný dodatek trestu.
Zkratky:
H – hráč
T – trenér
R – rozhodčí
F – jiný funkcionář
N – napomenutí
FP – finanční pokuta
ZČ – zastavení činnosti
VČ – vyloučení jednotlivce z činnosti v hokejbalu
UH – uzavření hřiště nebo hřišť
VS – vyloučení kolektivu ze soutěže nebo soutěží
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A. Jednotlivci
Druh a výše trestu
v závažných
Přestupek
v lehčích případech
H
T
R
F
případech nebo
nebo prvně
opakovaně
1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu
např. hlášení přestupu nebo
hostování do více klubů,
N,
nedodržování ustanovení
+
+ FP 20 - 60%,
ZČ na 3 - 12 měsíců
řádů, úmyslné uvádění
ZČ na 3 - 15 utkání
nesprávných údajů, zásah
nebo na 1 - 6 měsíců
do cizích práv
2. Neoprávněný start hráče
FP 20 - 40%,
ZČ na 1 - 3 měsíce
a) start za družstvo jiného
+
+
+ ZČ na 4 - 8 utkání
klubu bez povolení
hostování (přestupu)
nebo na 1 - 3 měsíce
N, FP 20 - 40%,
b) překročení ustanovení
soutěžního řádu
+
ZČ na 1 - 3 měsíce
ZČ na 3 - 6 utkání
nebo
na
1
měsíc
např. o počtu povolených
Trest pro

hráčů, startu za A a B
družstva apod., střídavém
startu, při odmítnutí
identifikace
c) start na cizí nebo neplatný
registrační průkaz a start v
době zastavení činnosti
jednotlivce nebo kolektivu

+

+

+

+
3. Nesportovní chování
a) provokování, pokřikování,
neoprávněné protestování,
zesměšňování, plivání,
sprosté posuňky,
vyhrožování

+

b) tři 4 min. nebo 8 min.
tresty nebo osobní trest do
konce utkání nepotrestaný
jiným disciplinárním trestem

+

+

+

+

+

FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 8 utkání
nebo 1 - 2 měsíce
FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 12 utkání
nebo 1 - 6 měsíců
FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 16 utkání
nebo 1 - 9 měsíců

ZČ na 1 - 6 měsíců

N, FP 20 - 40%,
ZČ na 1 - 10 utkání
nebo na 1 - 2 měsíce

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 4 měsíce

ZČ na 1 utkání

ZČ na 2 utkání

N, FP 20 - 40%,
ZČ na 3 - 12 utkání
nebo na 1 - 3 měsíce
FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 20 utkání
nebo na 1 - 6 měsíců
ZČ na 3 - 12 utkání
N, FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 20 utkání
nebo na 4 - 6 měsíců

FP 30 - 60%
ZČ na 3 - 6 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců
ZČ na 3 - 18 měsíců

4. Urážky, hrubé chování a slovní napadení
např. vulgární výrazy, výrazy
nebo posuňky mající
charakter osobního
hanobení, vyvolání bitky
nebo pokračování v bitce, a
to jak v době utkání, tak
mimo utkání v prostorách
hřiště, areálu nebo v okolí
a) hráčů

+

+

b) rozhodčích a zástupců
řídícího orgánu

+

+

c) jiných funkcionářů a osob

+

+

+

+

+

+
+

+
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FP 40 - 80%,
ZČ na 3 - 12 měsíců
ZČ na 6 - 18 měsíců
FP 20 - 80%,
ZČ na 2 - 12 měsíců

5. Fyzické napadení hráče, funkcionáře, diváka
např. vražení, strčení, bitka,
podražení, udeření rukou,
holí, apod. rány pěstí,
chvaty, kopnutí, pokus o
zranění, úmyslné zranění
apod.
+
+
+
+
a) vyhrožování fyzickým
napadením

b) pokus o fyzické napadení

+

+
c) fyzické napadení bez
zranění

d) fyzické napadení se
zraněním

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6. Fyzické napadení rozhodčího (viz odst.5)
+
a) vyhrožování fyzickým
napadením

FP 20 - 60%,
ZČ na 3 - 12 utkání
nebo na 1 - 6 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 6 měsíců
FP 20 - 60%,
ZČ na 3 - 12 utkání
nebo na 1 - 6 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 9 měsíců
FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 20 utkání
nebo na 3 - 9 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

FP 20 - 60%,
ZČ na 3 - 9 měsíců
FP 40 - 100%,
ZČ na 6 - 12 měsíců
VČ

ZČ na 6 - 12 měsíců

FP 20 - 60%,
ZČ na 4 - 12 utkání
nebo na 1 - 9 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

ZČ na 3 - 12 měsíců

VČ

ZČ na 3 - 12 měsíců
+

+

+

b) pokus o fyzické napadení

+

+

+

+

c) fyzické napadení bez
zranění
d) fyzické napadení se
zraněním

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit,
hrát, opuštění hřiště,
odmítnutí nastoupit k utkání
vedenému rozhodčímlaikem
a) bez následku
předčasného ukončení
utkání

b) s následkem
předčasného ukončení
utkání

+

+

+

+

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 9 měsíců
FP 20 - 80%,
ZČ na 3 - 12 měsíců
FP 40 - 100%,
ZČ na 3 - 18 měsíců
FP 40 - 100%,
ZČ na 6 - 18 měsíců
VČ

ZČ na 6 - 18 měsíců
VČ
VČ

N,

FP 20 - 60%,

FP 20 - 40%,

ZČ na 1 - 6 měsíců

ZČ na 2 - 6 utkání
nebo na 1 - 3 měsíce
FP 20 - 60%,

FP 20 - 60%,

ZČ na 3 - 12 utkání
nebo na 1 - 6 měsíců

8. Přestupky rozhodčích proti řádům a směrnicím
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ZČ na 3 - 18 měsíců

ZČ na 3 - 9 měsíců

např. nedodržení povinnosti,
pozdní příchod (příjezd) na
utkání, chybný postup nebo
zanedbání při kontrole
náležitostí, kontrole
totožnosti hráčů,
nesprávnost při vyúčtování

+

N,
FP 10 - 30%,
ZČ na 1 - 6 utkání

9. Přestupky trenérů a jiných funkcionářů proti řádům
např. nedodržení povinností,
+
+ N,
neoprávněný vstup na hrací
FP 20 - 40%,
plochu, na trestnou lavici, na
ZČ na 2 - 10 utkání
hráčskou lavici nebo do
nebo na 1 - 3 měsíců
šatny soupeře, do šatny
rozhodčích
10. Narušování regulérnosti soutěže
např. úmyslné ovlivňování
výsledku, sabotování hry,
přijetí, předání, příslib nebo
pokus o předání peněz nebo
jiných výhod za účelem
ovlivnění výsledku utkání,
nečestné rozhodování
rozhodčího, sázka na
výsledek utkání, jehož se
účastní, nehlášení pokusu o
ovlivňování výsledku

+

+

+

+

+

+

+

ZČ na 1 - 12 měsíců

FP 10 - 60%,
ZČ na 1 - 6 Měsíců

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 6 měsíců

ZČ na 6 - 18 měsíců
VČ

11. Uvádění nesprávných údajů
např. falšování nebo
pozměňování sportovně
technických písemností,
průkazů, neuvedení
důležitých událostí nebo
okolností ve sportovně
technických písemnostech,
neoprávněná manipulace s
písemnostmi orgánů svazu,
hospodářské machinace

+

N,
FP 20 - 100%,
FP 20 - 80%,
ZČ na 3 - 18 měsíců
VČ
ZČ na 4 - 12 utkání
nebo na 3 - 12 měsíců

12. Porušení zákazu dopingu
např. start pod vlivem
+
+
+ podle platných
dopingu, porušování zákazu
zvláštních předpisů
dopingu, navádění k použití
dopingu
13. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu
např. nedostavení se k
jednání,
nerespektování
nařízení nebo rozhodnutí
disciplinární komise nebo
jiného orgánu, nedostavení
se na sraz reprezentace,
dostavení se k utkání bez
registračního
průkazu, +
odmítnutí podepsat zápis o
utkání, ztráta písemností
nebo
propůjčené
ceny
(trestem
není
řešena
náhrada škody), kouření a
požívání
alkoholu
v
prostorách
hřiště
nebo
areálu,
poškozování

+

+

N,
FP 10 - 30%,
ZČ 1 - 6 utkání

+
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podle platných
zvláštních předpisů

FP 10 - 60%,
ZČ na 4 - 12 utkání
nebo na 1 - 6 měsíců

dobrého jména sportu nebo
svazu
14. Opakované nerespektování nařízení nebo rozhodnutí disciplinární komise nebo jiného
řídícího orgánu.
+

+

+

+

FP 20 - 100%,
ZČ 6 - 18 měsíců
VČ

VČ

B. Kolektivy
Druh trestu
v závažných
Přestupek
v lehčích případech
případech nebo
nebo prvně
opakovaně
1. Nesportovní chování diváků, vhazování předmětů na hrací plochu, požívání alkoholu v
prostorách hřiště nebo areálu
a) nesportovní chování bez vhazování předmětů na N, FP 5 - 20%
hrací plochu
b) vhazování předmětů na hrací plochu
N, FP 10 - 40%,
UH na 1 - 4 utkání
FP 10 - 60%,
c) ukončení utkání vlivem vhazování předmětů na
hrací plochu
UH na 2 - 6 utkání

FP 10 - 40%,
UH na 1 - 4 utkání
FP 10 - 60%,
UH na 2 - 6 utkání
FP 20 - 60%,
UH na 4 - 10 utkání,
ZČ na 1 -3 utkání

2. Výtržnosti a fyzické napadení
např. fyzické napadení hráčů, funkcionářů,
rozhodčích, vstup diváků a jiných neoprávněných
osob na hrací plochu, na hráčské a trestné lavici
nebo do šaten, ničení majetku, a to v prostorách
hřiště, areálu nebo v okolí
a) pokud nedošlo ke zranění a škodám a
pořadatelská služba účinně zasáhla
b) pokud pořadatelská služba zasáhla a přesto
došlo ke zranění nebo škodám

N,
FP 5 - 40%,
UH na 1 - 4 utkání
FP 10 - 60%,
UH na 2 - 6 utkání

c) pokud pořadatelská služba nezasáhla, selhala,
nezvládla situaci, nebo bylo utkání z důvodu
výtržností nebo fyzického napadení předčasně
ukončeno

FP 20 - 80%,
UH na 2 - 8 utkání,
ZČ na 1 - 3 utkání

d) nesportovní chování nebo výtržnosti hráčů
družstva mimo doby utkání
3. Nedostavení se k utkání z viny družstva
(trestem není řešena náhrada škody)

FP 5 - 20%,
ZČ na 1 - 2 utkání

4. Odmítnutí zahájit hru
např. odmítnutí nastoupit, hrát, opožděné
nastoupení, opuštění hřiště
a) bez následků předčasného ukončení utkání
b) s následkem předčasného ukončení utkání

FP 60 - 100%,
ZČ na 1 -3 utkání

FP 10 - 40%

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 -3 utkání
FP 20 - 80%,
ZČ na 2 - 4 utkání

FP 20 - 80%,
ZČ na 2 - 6 utkání
b) proti družstvu nebo klubu se zastavenou činností FP 20 - 40%,
ZČ na 1 - 3 utkání
6. Nečestné jednání
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FP 20 - 80%,
UH na 2 - 8 utkání,
ZČ na 1 -3 utkání
FP 40 - 100%,
UH na 4 - 10 utkání,
ZČ na 2 - 6 utkání,
VS
FP 10 - 40%,
ZČ na 2 - 4 utkání

FP 40 - 60%

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 3 utkání

5. Start družstva
a) v době zastavení činnosti družstva nebo klubu

FP 10 - 60%
UH na 2 - 6 utkání

VS
FP 40 - 80%,
ZČ na 2 - 4 utkání

FP 5 - 40%,
ZČ na 1 - 3 utkání

FP 10 - 60%
ZČ na 2 - 6 utkání,
VS

a) úmyslné ovlivňování výsledku, sabotování hry,
přijetí, předání, příslib, nebo pokus o předání
peněz nebo jiných výhod za účelem ovlivnění
výsledku utkání

FP 20 - 80%,
ZČ na 1 - 6 utkání,
VS

FP 40 - 100%,
ZČ na 2 - 8 utkání,
VS

b) sázka na výsledek utkání, nehlášení pokusu o
ovlivňování výsledku

FP 20 - 60%,
ZČ na 1 - 3 utkání

FP 40 - 80%,
ZČ na 2 - 4 utkání

podle platných
zvláštních předpisů

podle platných
zvláštních předpisů

např. předstíraná ztráta písemností, organizované
uvádění nesprávných údajů nebo falšování či
pozměňování písemností, zneužití soupisky,
ovlivňování svědků, hospodářské machinace
7. Narušení neregulérnosti soutěže

8. Porušení zákazu dopingu
např. start pod vlivem dopingu, porušování zákazu
o používání dopingu

9. Maření činnosti nebo rozhodnutí řídícího orgánu soutěže
a) nedodržení nařízení nebo rozpisu soutěže,
N,
dostavení se k utkání bez soupisky nebo
FP 5 - 30%
registračních průkazů, nedostavení se k jednání,
nerespektování rozhodnutí disciplinární komise
nebo jiného orgánu, nesplnění povinností
pořadatele
b) bezdůvodné podání námitek nebo odvolání,
ztráta písemností, propůjčené ceny, opožděné
vrácení propůjčené ceny (trestem není řešena
náhrada škody)
c) zanedbání povinností zabezpečit rozhodčí,
nevyplacení náhrad rozhodčím nebo delegátům
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FP 10 - 60%,
ZČ na 1 - 4 utkání

N,
FP 5 - 30%

FP 10 - 40%

FP 5%
není-li v rozpisu
soutěže stanoveno
jinak

FP 10%
není-li v rozpisu
soutěže stanoveno
jinak
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Článek 1
Základní ustanovení
1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování
hráčů hokejbalu na území ČR.
2. Účastníky přestupního jednání jsou:
a) hráč
b) mateřský klub
c) nový klub
3. O všech přestupech a hostování rozhoduje orgán mistrovských soutěží, ve kterých
startují účastníci přestupního jednání (dále jen přestupní orgán). Není-li takový
společný orgán, rozhoduje registrační úsek AHbK.
4. Žádost o přestup, hostování a předčasné ukončení hostování se podávají osobně nebo
poštou v období od 1.července do 1.března následujícího roku (přestupní období).

Článek 2
Žádost o přestup nebo hostování
1. Hráč, který žádá o přestup, hostování nebo jeho předčasné ukončení vyplní předtisk
“OHLÁŠENÍ PŘESTUPU“ psacím strojem nebo hůlkovým písmem bez obav a škrtání.
Hráč se vlastnoručně podepíše a zapíše datum podpisu.
2. Hráč požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti, osobně nebo doporučeně
poštou. Mateřský klub je povinen nejdéle do 14-ti dnů předat hráči žádost zpět
s písemným vyjádřením a registračním průkazem. Pokud klub nedodrží tuto lhůtu
bude potrestán disciplinárně a žádost bude považována jako souhlas a na náklady
klubu může být vystaven duplikát RP.
3. Vyplněný tiskopis včetně všech příloh zašle hráč doporučeně nebo předá osobně
přestupním orgánu v jednom vyhotovení.
4. K vyplněnému tiskopisu budou přiloženy tyto doklady:
a) doklad o zaplacení přestupního poplatku (poplatek se platí za žádost o přestup,
hostování nebo jeho předčasné ukončení
– do klubu Extraligy
100,– do klubu 1. ligy
70,– do klubu ostatních soutěží
50,– do klubu družstev dorostu a žáků
30,Aktuální sazebník je přílohou platných propozic pro danou sezónu.
b) dosavadní registrační průkaz (v případě ztráty nebo zničení řádně vyplněný
tiskopis nového průkazu a doklad o zaplacení poplatku za vystavení duplikátu)
c) u hráče do 15-ti let souhlas zákonného zástupce na tiskopisu (v případě
nesouhlasu mateřského klubu potvrzení školy nebo učiliště o studiu nebo
vojenského útvaru o službě.
5. Termín projednání přestupu, hostování nebo předčasného ukončení hostování je 14
dnů.
6. Žádost se neprojedná:
a) byla-li podána mimo stanovené přestupní období
b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí
c) nemá-li hráč ukončené hostování (jde-li o přestup)
d) je-li hráč uveden na soupisce družstva, které má zastavenou činnost nebo je
vyloučeno ze soutěže
Podklady budou vráceny, přestupový orgán si ponechá z poplatku na administrativní
výlohy 50,- Kč, respektive 30,- Kč u dorostu a žáků.
7. Hráč nemůže požádat o přestup nebo hostování v době podmíněného či
nepodmíněného trestu zastavení činnosti.

Článek 3
Rozhodování o přestupech
1. Přestupní orgán přestup schválí, je-li hráč v mateřském klubu registrován nejméně 3
měsíce v soutěžním období a souhlasí-li s přestupem mateřský klub.
2. Přestupní orgán schválí přestup přes nesouhlas mateřského klubu:
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a) jde-li o opakovaný přestup do téhož klubu po uplynutí 6 měsíců od zamítnutí
původního přestupu (toto neplatí podá-li hráč žádost o přestup nebo hostování
do jiného klubu)
b) jde-li o hráče, který není řádně uveden ani na jedné soupisce družstva před
zahájením nové sezóny
c) jde-li o přestup žáka, jehož mateřský klub nemá v mistrovských soutěžích
žádné družstvo žáků
d) jde-li o přestup dorostence, jehož mateřský klub nemá v mistrovských
soutěžích žádné dorostenecké družstvo
e) jde-li o přestup dospělého hráče, jehož mateřský klub nemá v mistrovských
soutěžích družstvo dospělých
Opakované přestupy přes nesouhlas mateřského klubu budou povoleny po předložení
dokladu o zaplacení odstupného.
3. Pokud se klub nepřihlásí do mistrovských soutěží, může hráč přestoupit do nového
klubu bez vyjádření mateřského klubu i mimo přestupní termín. Pokud klub zanikne,
může se hráč přeregistrovat i mimo přestupní termín do jiného klubu.
4. Při sloučení klubů mohou hráči, kteří se sloučením nesouhlasí, přestoupit do nového
klubu bez vyjádření mateřského klubu ihned po sloučení i mimo přestupní termín.
5. Přestupní orgán žádost zamítne, nejsou-li splněny podmínky pro její schválení
(odstavec 1-4)

Článek 4
Rozhodování o hostování
1. Přestupní orgán schválí žádost o hostování se souhlasem obou klubů na dobu
stanovenou na přestupním lístku (nejméně 3 měsíce).
2. Toto hostování lze předčasně zrušit za souhlasu hráče a obou klubů při splnění všech
náležitostí podání přestupu, nejdříve však po třech měsících hostování.
3. Přestupní orgán schválí žádost o hostování proti nesouhlasu mateřského klubu:
a) jde-li o hráče, který je žákem školy, učiliště nebo vojákem základní služby
mimo sídla mateřského klubu a nový klub je v místě nebo dosahu přechodného
pobytu
b) hráči dorosteneckého věku z klubu, který nemá družstvo dospělých, bude
povolen střídavý start do klubu, jež má družstvo dospělých.
4. Hostování se vždy ukončí, pokud pomine důvod, pro nějž bylo hostování schváleno
přes nesouhlas mateřského klubu

Článek 5
Oznamování rozhodnutí
1. Přestupy a hostování schválené přes nesouhlas se mateřskému klubu oznamují
písemně.
2. Zamítnuté přestupy a hostování se oznamují hráči a oběma klubům písemně.

Článek 6
Odstupné
1. Za přestup nebo hostování uhradí nový klub mateřskému odstupné ve výši dle
vzájemné dohody.
2. V případě opakovaného přestupu přes nesouhlas mateřskému klubu, pokud se kluby
nedohodnou jinak, uhradí nový klub mateřskému klubu za přestup:
– do klubu nejvyšší soutěže
5000,– do klubu ostatních soutěží dospělých
3000,– do klubu ostatních klubů
1000,– do klubu družstva žáků a dorostu
500,-

Článek 7
Odvolání
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1. Účastníci přestupního jednání se mohou proti rozhodnutí odvolat k registračnímu
úseku AHbK, písemně doporučenou poštou do 14 dnů od doručení rozhodnutí. Je-li
přestupním orgánem registrační úsek AHbK, odvolacím orgánem je Výkonný výbor
AHbK.
2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení vkladu ve výši: 500- Kč
– klub Extraligy
500,– klub 1. ligy
300,– ostatní kluby
200,– žákovská a dorostenecká družstva
100,3. Bude-li výrok změněn, vklad se vrátí odvolateli
4. Je-li odvolání podáno opožděně nebo bez dokladu o zaplacení vkladu nebo
neoprávněně odvolání se zamítne a vklad se nevrátí.
5. Odvolání nemá odkladný účinek
6. Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu, hostování,
prodloužení a předčasnému zrušení hostování činí mateřský a nový klub, musí
obsahovat podpisy dvou funkcionářů klub a razítko klubu (pokud existuje), jinak jsou
neplatná a přestupní orgány k nim nepřihlížejí.
2. Kluby mohou zaslat na přestupní orgán jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou
oprávněni podepisovat za klub doklady v přestupním jednání, jinak budou považovány
všechny podpisy za platné
3. Přestupní náležitosti může za hráče, který je předepsaný způsobem podepsat,
odesílatel a předávat kdokoliv. Orgány činné v přestupním jednání neprojednávají
spory vzniklé z těchto vztahů. Má se za to, že co bylo učiněno, učinil hráč.
4. V přestupním jednání se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech a hostování
mezi kluby.
5. Porušení ustanovení tohoto řádu je disciplinárním proviněním.
6. Změny a doplňky tohoto řádu provádí Výkonný výbor AHbK, jeho výklad provádí
Výkonný výbor AHbK prostřednictvím pověřených orgánů.
7. Tento přestupní řád platí od 1.9.1997
Stejným dnem končí platnost řádu platného od 1.9.1991
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Článek 1
Základní ustanovení
1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v hokejbale, musejí být registrováni
podle tohoto řádu
2. Registrací se rozumí způsob, jakým se zajišťuje příslušnost k určitému klubu.
Registrace se prokazuje registračním průkazem hráče.
3. Hráč může být registrován pouze za jeden klub a vlastnit pouze jeden registrační
průkaz. Registrace se provádí od 8 let.
4. Registraci provádí registrační úsek AHbK.
5. Výkonný výbor AHbK může určit soutěže nebo věkové kategorie, na něž se tento řád
nevztahuje.

Článek 2
Registrace
1. Podkladem pro registraci je přihláška, kterou tvoří vyplněný tiskopis
“Přihláška k registraci“ 2x s tímto obsahem:
– jméno, příjmení, rodné číslo
– bydliště, okres, PSČ, telefon
– název klubu, za který má být hráč registrován, okres
– podpis hráče, u hráčů do 15 let i souhlas zákonného zástupce
Spolu s přihláškou k registraci je nutné dodat 1x foto 3,5 x 4,5 cm
2. K řádně vyplněné přihlášce k registraci hráč přiloží:
a) doklad o zaplacení registračního poplatku ve výši 35,- Kč
(při registraci na počkání se poplatek zvyšuje na 50,- Kč)
doklad o zaplacení registračního poplatku dle aktuálního sazebníku
b) řádně vyplněný tiskopis “Registrační průkaz sportovce“ opatřený fotografií
hráče a potvrzený klubem (razítko, podpis)
Za řádné vyplnění údajů na podkladech odpovídá hráč a klub. Úmyslné uvedení
nepravdivých údajů se považuje za disciplinární provinění.
3. 2x Přihláška + 1x foto 3,5 x 4,5 cm, včetně všech příloh se zašle doporučeně nebo
předá osobně registračnímu úseku v jednom vyhotovení.
4. Jsou-li podklady bez závad, registrační orgán vystaví registrační průkaz nejpozději do
14 dnů od doručení podkladů.
Výklad: Tiskopis registračního průkazu je řádně vyplněn, jméno a příjmení hráče,
foto 3.5 x 4.5 cm, ne starší než 2 let, rodné číslo, název klubu, razítko (je-li).
Registrační orgán na přihlášce a do tiskopisy RP vyznačí číslo registrace,
připojí datum a v průkazu přerazítkuje foto. Nesplňuje-li některou z těchto
náležitostí, registrační průkaz je neplatný.
5. Registrační orgán založí 1x přihlášku k registraci podle abecedy do centrální kartotéky
hráčů a 1x přihlášku do kartotéky klubů, základních organizací + 1x foto.
6. Nečitelné nebo chybně vypsané doklady (např. neodpovídající foto, chybějící podpis,
chybné rodné číslo, dvojitá registrace apod.) budou vráceny zpět, registrační poplatek
se ponechá na administrativní výdaje (propadá).

Článek 3
Registrační průkaz
1. Registračním průkazem (dále RP) se hráč prokazuje v případě stanoveném
v předpisech a řádech AHbK.
2. Platnost RP prodlužuje příslušný orgán před každou sezónou registračním razítkem za
prolongační poplatek 35,- Kč, pokud nestanoví jinou částku.
3. Všechny záznamy v RP musí být opatřeny razítkem a podpisem orgánu.
4. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození RP tak, že jsou podle něj identifikace
hráče a zjišťování údajů obsažených v RP nemožné nebo obtížné, požádá hráč o
vystavení duplikátu.
5. O vystavení duplikátu požádá hráč se stručným zdůvodněním rovněž v případě změny
jména, příjmení či změně podoby na foto.
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6. V žádosti o vystavení duplikátu hráč uvede, je-li v trestu, zda ohlásil přestup nebo je-li
s ním vedeno disciplinární řízení. Se žádostí a řádně vyplněným tiskopisem nového RP
zašle hráč registračnímu orgánu také dosavadní RP (pokud nebyl ztracen)
7. Na přihlášce k registraci a v novém RP registrační orgán vyznačí “DUPLIKÁT“ a uvede
datum jeho vystavení.
8. Poplatek za vystavení duplikátu je 100,- Kč, bez předložení potvrzení o zaplacení
nebude duplikát vystaven.
Výklad: Nejsou-li dodrženy odst. 2 – 6 RP nebude duplikát je neplatný.

Článek 4
Změny v registraci
1. Změny v registraci lze provést v těchto případech:
a) přestupu nebo hostování
b) zánik klubu
c) změny názvu klubu
2. Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do nového klubu nebo v něm hostovat řeší
přestupní řád hokejbalu.
3. Pokud zanikne nebo se nepřihlásí do mistrovských soutěží, registrace se neruší a hráč
má právo přestoupit (přeregistrovat se) i mimo přestupní termín.
4. Změnu názvu klubu registrační orgán provede v přihlášce k registraci a v RP. Hráč
musí mít v RP vyznačen nový název klubu jinak je jeho start neoprávněný. Poplatek
je 20,- Kč za hráče.
5. Při sloučení klubů se postupuje jako při změně názvu klubu. Hráči, kteří nesouhlasí,
mají právo přestoupit do nového klubu ihned po sloučení klubů i mimo přestupní
termín.

Článek 5
Zrušení registrace
1. Návrh na zrušení registrace podává mateřský klub nebo hráč.
2. Žádá-li o zrušení RP hráč, podá písemnou žádost klubu a kopii žádosti zašle
registračnímu orgánu. Klub je povinen do 14 dnů podat písemné vyjádření a zaslat jej
s RP registračnímu orgánu.
3. Žádá-li o zrušení RP klub, vyhotoví seznam hráčů, u nichž žádá o zrušení RP, a zašle
jej spolu s RP registračnímu orgánu. Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře
klubu. Hráči oznámí písemně, že mu ruší RP.
4. Zrušení RP se provádí zdarma.
5. Registrační orgán toto projedná a hráči a klubu oznámí písemně že RP byl nebo byly
zrušeny. Z kartotéky se vyřadí přihlášky k registraci a RP hráčů.
6. Jestliže RP byl zrušen z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, přihláška k registraci
zůstane v kartotéce s příslušnou poznámkou.

Článek 6
Obnova registrace
1. Hráči, kterému byla registrace zrušena na žádost klubu, může být zaregistrován
kdekoliv za kterýkoliv klub.
2. Hráč, kterému byla registrace zrušena na jeho žádost, může být zaregistrován až po
uplynutí 12 měsíců od zrušení RP a nebo kdykoliv za stejný klub, v němž byl
zaregistrován dříve
3. Hráč, kterému byla registrace zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v hokejbale, může
být zaregistrován po 36 měsících po zrušení registrace.
4. Při obnově registrace se postupuje jako v případě původního RP.
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Článek 7
Závěrečné ustanovení
1. Spory o registraci mezi kluby rozhoduje registrační úsek AHbK.
2. Kluby mohou zaslat na registrační orgán jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou
oprávnění jednat za kluby a podepisovat doklady v registračním jednání, jinak budou
považovány podpisy všech funkcionářů za platné.
3. Porušení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.
4. Změny, doplnění a výklad provádí Výkonný výbor AHbK.
5. Tento řád platí od 1. 7. 2015.
Stejným dnem pozbývá platnost řád platný od 1. 9. 1991
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