
 S A Z E B N Í K   P O K U T   sezona 2022-2023 

1. Za porušení soutěžního řádu, rozpisu soutěží a pokynů řídícího orgánu trestá řídící 
orgán provinivší se takto: 

1) pozdní hlášení utkání týmž klubem 

2. první případ (jeden hrací termín)          0,- Kč 

3. opakovaně týmž klubem (jeden hrací termín)  děti  500,- Kč    

dospělí  1000,-Kč  

4. pozdní zadání zápisu a výsledku o utkání elektronicky                            300,-Kč 

povinnost zadat 1.pracovní den po utkání      

5. nezapsán kód soupisky, je důležitý pro kontrolu STK zda nedošlo k předložení jiné 
soupisky. Jeden hrací termín jeden zápis      100,-Kč

                               

6. nepředložení soupisky k utkání                                                                 300,-Kč 

7. odhlášení družstva ze soutěže před jejím zahájením                               3 000,-Kč 

8. odhlášení družstva ze soutěže v jejím průběhu                             až  10.000,-Kč  

9. nedostavení se k utkání – přes předchozí omluvu (den před utkáním)  

1.zápas                           1.500,-Kč 

bez předchozí omluvy 1.zápas      5 000,-Kč +     

náklady na rozhodčí                                
    

10. pozdní předložení soupisky ke kontrole řídícímu orgánu                        500,-Kč 

11. nesprávné uvedení osobních údajů na soupisce 1.případ                      5.000,-Kč 
opakování důsledky dle SŘB pokuta až            20.000,-Kč                           

                    

12. Neměření 24 vteřin dle čl.26 tohoto rozpisu (1.utkání)                         

Mini a žactvo                                                                                            100,-Kč 

Kadeti, junioři a dorostenky                                                                     500,-Kč 

Dospělí                                                                                                     800,-Kč                            

13. ostatní zde neuvedené přestupky mohou být trestány 

pokutou do maximální výše                                                  50.000,-Kč 

14. odložení či přeložení utkání                                   

      prázdniny únor-březen mládež                                                           bez poplatku 

            mládež                                                                                     500,-Kč 

           dospělí                                                                                                1.000,-Kč  

15. nezadání statistik (dvoukolo) nejpozději 2.pracovní den po zápase              300,-Kč                

16. trenér neuveden na soupisce a je v zápise                                             50,-Kč  

každé utkání poplatek    



17. trenér bez licence či neplatné licence                                                     100,-Kč  

18. TCH hráče   1. chyba 100,-Kč, každá další  200,-Kč 

TCH trenér, lavička                                                                            200,-Kč 

19. družstvo které získá v kvalifikaci místo na NF a turnaje se nezúčastní či nedá 
informaci o možnosti předat místo jinému družstvu se stanoví pokuta 5.000,-Kč                                                                          

20. povinností klubů je dodat jedenkrát za 2 roky vyškoleného rozhodčího                                                   

v případě že se tak nestane bude klub pokutován                           3.000,-Kč 

 

 

 

          

         

                                                                                                    

Další možné tresty:                                        

- tresty dle ustanovení SŘB a disciplinárního řádu basketbalu 

 

Pokud to není sportovně-technickými předpisy výslovně zakázáno, je možné shora uvedené 
tresty dle jejich povahy sdružovat. 
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