SAZEBNÍK POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN
ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.
1.
1.1

PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ZA DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ JEDNOTLIVCŮ:
NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI:
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem z hry,
např. pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazování, nedodržení
předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné
opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti
zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky
úmyslnou hrou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované
porušování pravidel.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 1 až 4 týdny.

2.

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI SOUPEŘI, SPOLUHRÁČI, TRENÉRU, FUNKCIONÁŘI,
POŘADATELI A DIVÁKŮM:
Nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 1 až 4 týdny.
Hrubé urážky, vyhrožování, verbální projevy hanobící příslušnost k rase, národu nebo etniku,
jiné projevy porušující občanské soužití a jiné.
Trestá se zastavením činnosti na 3 týdny až 2 měsíce.

2.1
2.2

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

5.
5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI ROZHODČÍM, DELEGÁTŮM NEBO FUNKCIONÁŘŮM:
Kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 2 až 5 týdnů.
Urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 2 měsíce.
PROVINĚNÍ PROTI PRAVIDLU XII „PRAVIDEL“:
Nedošlo-li ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 1 týden až 2 měsíce.
Jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména měloli za následek pracovní neschopnost postiženého.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 1 týden až 8 měsíců.
TĚLESNÁ NAPADENÍ:
Napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového
napadení na hrací ploše:
cloumáním, vrážením, udeřením napadeného míčem a jiným podobným způsobem, jestliže
nedošlo ke zranění napadeného.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 2 týdny až 1 měsíc.
Kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí nebo udeření, podražením napadeného
(nastavením nebo zahákováním nohy, skrčením se před nebo za napadeným či jiným
způsobem s úmyslem způsobit jeho pád) a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke
zranění napadeného.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 2 týdny až 2 měsíce.
Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní
neschopnost napadeného.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 1 měsíc až 2 roky.
Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo
hrací plochu v areálu hřiště:
Jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 3 měsíce.
Jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek
pracovní neschopnost napadeného.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 4 měsíce až 2 roky.
Napadení rozhodčího na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj:

5.3.1

násilným cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením,
kopnutím, úmyslným podražením, úmyslným prudkým udeřením míčem nebo jiným
předmětem a jiným způsobem napadení.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 2 měsíce až 2 roky.

6.
6.1

NESPORTOVNÍ A NEKALÉ OVLIVŇOVÁNÍ PRŮBĚHU UTKÁNÍ, SOUTĚŽE A PODOBNĚ:
Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně způsobem, který je v rozporu se stanovami,
řády, předpisy, rozhodnutími orgánů AMFČR/SMFBL, ať již přímo nebo prostřednictvím jiné
osoby, nebo jednání k takovému ovlivňování směřující, nebo jej umožňující, nebo nabídnutí
takového ovlivňování a podobně.
Trestá se zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce na 5 měsíců až 2 roky.

7.
7.1

NEOPRÁVNĚNÉ NASTOUPENÍ HRÁČE K UTKÁNÍ:
Nastoupení hráče po vyloučení, nastoupení hráče v trestu zastavení závodní činnosti,
neoprávněné nastoupení za jiný oddíl a podobně.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 2 týdny až 1 měsíc.
Vedoucí oddílu, případně kapitán oddílu za umožnění neoprávněného startu hráče:
Trestá se zastavením závodní činnosti na 2 týdny až 1 měsíc.

7.2
8.
8.1

PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, ŘÁDŮ, PŘEDPISŮ A ROZHODNUTÍ VV SMFBL A JEHO ORGÁNŮ:
Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních,
nepravdivé svědecké výpovědi, nedodržování či porušování rozhodnutí orgánů AMFČR/SMFBL a
podobně.
Trestá se zastavením závodní činnosti na 1 až 5 měsíců.

9.
9.1

ŽLUTÁ A ČERVENÁ KARTA:
Hráč, který obdrží v průběhu soutěží (i poháru) 3 žluté karty.
Trestá se pokutou 50 Kč a zákazem závodní činnosti na 1 nejbližší utkání bez dalšího projednávání.
Hráč, který ve hře obdrží červenou kartu.
Trestá se vyloučením z dalšího průběhu zápasu. Vyloučený hráč nejbližší jeden zápas
automaticky nehraje. Oddíl dostane pokutu 100 Kč. Každá červená karta je na pokyn
vedoucího soutěže vždy projednávána disciplinární komisí.

9.2

B.
10.
10.1

10.2

10.3

10.4

11.
11.1
11.2

PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ZA DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ KOLEKTIVŮ:
VÝTRŽNOSTI MEZI DIVÁKY, HRÁČI A FUNKCIONÁŘI:
Nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné
jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání.
Trestá se pokutou pořádajícímu oddílu až do výše 1000 Kč, případně dalšími opatřeními dle
zvážení DK (dohled úředního orgánu na náklady klubu na několik utkání apod.).
Hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení papírů, dělobuchů či jiných předmětů do
hřiště, verbální projevy hanobící příslušnost k rase, národu nebo etniku, jiné projevy
porušující občanské soužití, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích
nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání.
Trestá se pokutou oddílu až do výše 1000 Kč, případně nařízením sehrát až pět utkání na
hřišti vzdáleném nejméně 10 km od domácího hřiště a dalšími opatřeními jako v bodě a).
Inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů
některého oddílu; za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo
se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem.
Trestá se pokutou oddílu až do výše 1000 Kč, případně nařízením sehrát až pět utkání na hřišti
vzdáleném nejméně 10 km od domácího hřiště a dalšími opatřeními k zamezení opakování.
Napadení či inzultace, pokud došlo k napadení či inzultaci hráčem nebo funkcionářem.
Trestá se pokutou oddílu až do výše 1000 Kč, případně odebráním až 12 soutěžních bodů
oddílu, jehož příslušníci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení
opakování.
ZAVINĚNÉ NENASTOUPENÍ ODDÍLU K UTKÁNÍ:
Zaviněné nenastoupení k utkání s omluvou.
Trestá se pokutou ve výši 1000 Kč a kontumací výsledku.
Zaviněné nenastoupení k utkání bez omluvy.

11.3

12.
12.1
12.2

12.3

Trestá se pokutou ve výši 1000 Kč, kontumací výsledku a úhradou vzniklých prokazatelných
nákladů ve výši 1000 Kč pro soupeře.
Zaviněné nenastoupení k utkání bez omluvy s delegovaným rozhodčím.
Trestá se pokutou ve výši 1000 Kč, kontumací výsledku a úhradou vzniklých prokazatelných
nákladů ve výši 1000 Kč pro soupeře a 300 Kč pro rozhodčího.
PŘERUŠENÍ A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ UTKÁNÍ:
O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže takto:
Pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním oddílů a předčasně ukončeným
utkáním.
Utkání se opakuje v novém termínu.
Pokud je prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním oddílu a předčasně ukončeným utkáním.
Provinivší oddíl bude potrestán disciplinárně s herními důsledky, tedy kontumací výsledku a
pokutou oddílu. DK si vyhrazuje právo při některých specifických situacích neudělovat oddílu
pokutu.
Ukončí-li rozhodčí utkání předčasně bez zavinění některého z oddílů („z vyšší moci“).
Oddíly se ihned dohodnou na novém termínu opakovaného utkání, popř. rozhodne řídící
orgán soutěže.

13.

SVÉVOLNÉ OPUŠTĚNÍ HRACÍ PLOCHY, ODMÍTNUTÍ POKRAČOVÁNÍ VE HŘE:
Pokud oddíl opustí v průběhu hrací doby hrací plochu, respektive odmítne pokračovat ve hře.
Trestá se pokutou ve výši 1000 Kč a kontumací výsledku.

14.

NESPORTOVNÍ A NEKALÉ OVLIVŇOVÁNÍ PRŮBĚHU UTKÁNÍ, SOUTĚŽE:
Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně více hráči, trenérem nebo funkcionářem
oddílu způsobem, který je v rozporu se stanovami, řády, předpisy, rozhodnutími orgánů
SR/VV, ať již přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, nebo jednání k takovému ovlivňování
směřující, nebo jej umožňující, nebo nabídnutí takového ovlivňování apod.
Trestá se pokutou oddílu ve výši až 1000 Kč a odebráním až dvaceti soutěžních bodů,
případně vyloučením oddílu ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení DK.

15.

NEOPRÁVNĚNÉ NASTOUPENÍ HRÁČE K UTKÁNÍ:
Nastoupení hráče po vyloučení, nastoupení hráče v trestu zastavení závodní činnosti,
neoprávněné nastoupení za jiný oddíl a podobně.
Trestá se pokutou oddílu ve výši 1000 Kč a kontumací výsledku.

16.
16.1

PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, ŘÁDŮ, PŘEDPISŮ A ROZHODNUTÍ SR/VV A JEJICH ORGÁNŮ:
Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních,
nedodržování nebo porušování rozhodnutí orgánů SR/VV, hrubé nebo opakované porušování
řádů a předpisů organizace a podobně.
Trestá se pokutou oddílu do výše až 1000 Kč, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně
dalšími opatřeními dle zvážení DK.
16.2 Odmítnutí podrobit se rozhodnutí SR/VV a jeho orgánů.
Trestá se vyloučením ze soutěží do konce sezóny a v případě obnovení přihlášení zařazením
do nejnižší soutěže.
16.3 Pozdě zaslaný, či vůbec neodeslaný zápis o utkání (platí i pro pohár).
Trestá se pokutou ve výši 500 Kč za každý zápis.
16.4 Chybně vyplněný, nebo neoficiální zápis.
Trestá se pokutou ve výši 100 Kč za každý zápis.
16.5 Odmítnutí kontroly registrace.
Trestá se pokutou oddílu ve výši 1000 Kč a kontumací výsledku.
16.6 Pozdní odeslání, nebo neodeslání SMS s výsledkem zápasu.
Trestá se pokutou oddílu ve výši 100 Kč.
16.7 Nedodání soupisky v termínu.
Trestá se pokutou oddílu ve výši 500 Kč.
16.8 Nedostavení se k podání vysvětlení k orgánům SR/VV.
Trestá se pokutou ve výši 500 Kč.
16.9 Kontumace v jednom ročníku včetně pohárových zápasů.
1. a 2. kontumace – pokuta 1000 Kč, 3. kontumace pokuta 1000 Kč + vyloučení ze soutěže.
16.10 Povinností oddílů je dostavit se k zápasu nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem.

Za nedodržení tohoto pravidla bude oddíl pokutován částkou 200 Kč.
16.11 Nenahlášení změny termínu zápasu:
Trestá se pokutou oddílu ve výši 500 Kč, úhradou vzniklých prokazatelných nákladů ve výši
300 Kč pro delegáta, respektive 300 Kč pro rozhodčího.
16.12 Nenahlášení změny hřiště:
Trestá se pokutou oddílu ve výši 500 Kč, úhradou vzniklých prokazatelných nákladů ve výši
300 Kč pro delegáta, respektive 300 Kč pro rozhodčího.
16.13 Neoznačený kapitán páskou:
Trestá se pokutou oddílu ve výši 200 Kč.
16.14 Nejednotná /nesprávná/nevyhovující sada dresů:
Trestá se pokutou oddílu ve výši 200 Kč.
17.
17.1
17.2
17.3

C.

18.
18.1
18.2

18.3
18.4

ODPOVĚDNOST ZA ROZHODČÍHO PŘI KONTROLE TOTOŽNOSTI:
Odpovědnost za povinnost rozhodčího před začátkem každého utkání u obou oddílů
porovnat a zkontrolovat podobu hráčů a datum narození ze soupisky s doklady je následující:
Utkání řídí domácí rozhodčí.
Odpovědnost nese domácí oddíl, který se v případě nedodržení kontroly trestá pokutou ve
výši 500 Kč.
Utkání řídí rozhodčí delegovaný oddílem.
Odpovědnost nese oddíl, který sudího delegoval a tento oddíl se v případě nedodržení
kontroly trestá pokutou ve výši 500 Kč.
Utkání řídí rozhodčí delegovaný SR/VV.
Odpovědnost nese sám delegovaný rozhodčí, který se v případě nedodržení kontroly trestá
pokutou ve výši 500 Kč.
PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ZA DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ:
Pozn.: Vzhledem k odborné specializaci rozhodčích a delegátů si může DK vyžádat stanovisko
příslušné odborné komise. Disciplinární trest je však ve výlučné pravomoci příslušné DK.
ZPŮSOBILOST ROZHODČÍHO:
Nedostavení se k utkání bez omluvy nebo dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje
možnost řídit utkání.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 3 týdny až 5 měsíců.
Nedostavení se k utkání alespoň 20 minut před stanoveným začátkem.
Trestá se pokutou ve výši 200Kč.
Nedelegovaný (domácí) rozhodčí – odpovědnost nese domácí oddíl.
Delegovaný rozhodčí - odpovědnost nese sám delegovaný rozhodčí.
Nezajištění rozhodčího k utkání, který má platné školení a platný registrační průkaz
rozhodčího malého fotbalu.
Domácí oddíl se trestá pokutou ve výši 500Kč.
Odehrání utkání bez účasti rozhodčího.
Domácí oddíl se trestá kontumací zápasu a pokutou ve výši 1000Kč.

19.

ÚMYSLNĚ NESPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ „ZoU“ NEBO ÚMYSLNĚ VYPLNĚNÉ NESPRÁVNÉ ÚDAJE:
Nesprávné údaje v zápisu o utkání byly uvedeny nebo správné údaje nebyly uvedeny úmyslně
se záměrem uvést řídící orgán v omyl.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 1 až 9 měsíců.

20.

ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ORGÁNŮ AMFČR/SMFBL:
Zamlčení inzultace nebo jiných událostí, které by měly za následek nezahájení nebo
předčasné ukončení utkání, připuštění hráče ke hře bez platného registračního průkazu,
uvádění nepravdivých svědeckých výpovědí před orgány, požadování nesprávné výše
náhrady, nezahájení nebo předčasné ukončení utkání z důvodů, které neuvádějí pravidla
fotbalu nebo jiná obdobně závažná porušení řádů a předpisů SR/VV.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 2 až 12 měsíců.

21.

URÁŽKY HRÁČŮ, ROZHODČÍCH, DELEGÁTŮ A JINÝCH FUNKCIONÁŘŮ ČI DIVÁKŮ:
Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až devět měsíců.

22.

TĚLESNÉ NAPADENÍ:

22.1
22.2

Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na
hrací ploše či v areálu hřiště před utkáním, v jeho průběhu i po utkání:
Nedošlo-li ke zranění napadeného.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 1 až 9 měsíců.
Došlo-li ke zranění napadeného.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 6 až 24 měsíců.

23.

NESPORTOVNÍ A NEKALÉ OVLIVŇOVÁNÍ PRŮBĚHU UTKÁNÍ, SOUTĚŽE A PODOBNĚ:
Ovlivňování průběhu utkání, soutěže a podobně způsobem, který je v rozporu se stanovami,
řády, předpisy, rozhodnutími orgánů AMFČR/SMFBL, ať již přímo nebo prostřednictvím jiné
osoby, nebo jednání k takovému ovlivňování směřující, nebo jej umožňující, nebo nabídnutí
takového ovlivňování a podobně.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 6 měsíců až 24 měsíců.

24.

PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, ŘÁDŮ, PŘEDPISŮ A ROZHODNUTÍ VV SMFBL A JEHO ORGÁNŮ:
Falšování dokladů a jiných písemností, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních,
nepravdivé svědecké výpovědi, nakládání s finančními a hmotnými prostředky v rozporu se
zákony a řády organizace, nedodržování či porušování rozhodnutí orgánů SR/VV apod.
Trestá se zákazem výkonu funkce na 1 měsíc až 2 roky.
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PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK POPLATKŮ A ODMĚN:
POPLATKY:
Účast v soutěžích AMFČR je podmíněna zaplacením členských příspěvků dle nařízení VV SMFBL.
Členské příspěvky pro jednotlivé soutěže
Ligová soutěž:
2500 Kč/max 25 členů
Ligová soutěž – nové oddíly:
2500 Kč/max 25 členů + 3000 Kč vratná kauce
Veteránská liga:
2500 Kč/max 25 členů
Ženská liga:
2500 Kč/max 25 členů
Okresní pohár:
zdarma
Registrační průkazy:
Vydání Registračního průkazu pro nového hráče:
zdarma
Vydání duplikátu Registračního průkazu za ztracený, či poničený: 200 Kč/ks
Poplatek za zahájení odvolacího řízení k SR/VV:
1000 Kč

25.1.1
25.1.2
25.1.3
25.1.4
25.1.5
25.1
25.2.1
25.2.2
25.3
26.
26.1
26.1.1
26.1.2
26.1.3
26.1.4
26.1.5
26.1.6
26.1.7
26.1.8
26.1.9
26.2
26.2.1

ODMĚNY:
Odměny v soutěžích:
1. liga:
1. místo: 05 000 Kč , 2. místo: 3 500 Kč , 3. místo: 2 000 Kč
2. liga:
1. místo: 03 000 Kč , 2. místo: 2 000 Kč , 3. místo: 1 000 Kč
3. liga:
1. místo: 02 200 Kč , 2. místo: 1 500 Kč , 3. místo: 0 800 Kč
4. liga:
1. místo: 01 800 Kč , 2. místo: 1 000 Kč , 3. místo: 0 600 Kč
5. liga:
1. místo: 01 500 Kč , 2. místo: 0 800 Kč , 3. místo: 0 500 Kč
6. liga
:
1. místo: 00 700 Kč , 2. místo: 0 400 Kč , 3. místo: 0 200 Kč
Veteránská liga:
1. místo: 1 000 Kč , 2. místo: 700 Kč , 3. místo: 0 400 Kč
Ženská liga:
1. místo: 1 000 Kč , 2. místo: 700 Kč , 3. místo: 0 400 Kč
Okresní pohár:
1. místo: 3 000 Kč , 2. místo: 1 500 Kč , 3. místo: 0 700 Kč
Výkon funkce rozhodčího a delegáta:
Delegovaný rozhodčí:
Ligová soutěž + předkolo, 1. a 2. kolo poháru.
Oddíl, který žádal o delegování, uhradí na místě rozhodčímu 200 Kč za odpískání zápasu +
cestovné ve výši 5 Kč/km.
26.2.2 Delegovaný rozhodčí: od 3. kola poháru.
Domácí i hostující oddíl zaplatí před zápasem rozhodčímu každý 150 Kč za odpískání zápasu.
26.2.3 Delegovaný rozhodčí na finálový turnaj poháru.
1000 Kč / turnajový den.
26.2.4 Delegát utkání je pověřen výkonem funkce, ve které na utkáních jakékoliv soutěže pořádané
AMFČR zastupuje kontrolní orgán těchto soutěží.
Za tuto funkci obdrží odměnu 300 Kč/zápas.
27.

PLATNOST SAZEBNÍKU POKUT, TRESTŮ, POPLATKŮ A ODMĚN:
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Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn byl schválený Správní radou AMFČR dne 08.02.2021.
Sazebník pokut, trestů, poplatků a odměn je platný od 08.02.2021.
Tento dokument je závazný pro všechny oddíly, popřípadě členy, účastnící se jakékoliv
soutěže, organizované Asociací malého fotbalu ČR, jejichž pořadatelskou činnost zajišťuje
sportovní klub Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s.
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