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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Disciplinární řád (dále jen DŘ) České rugbyové unie (dále ČSRU) řeší disciplinární přestupky
družstev a členů České rugbyové unie, kterých se dopustí v rámci činnosti organizované
příslušnými orgány ČSRU na všech stupních řízení.
Znění tohoto DŘ je platné a závazné pro všechny kluby a oddíly rugby tělovýchovných
jednot, všechny členy těchto klubů a oddílů rugby - hráče, trenéry, rozhodčí, dozorčí komisaře
a další funkcionáře včetně vrcholných funkcionářů všech orgánů ČSRU (dále členové ČSRU).
2. Členové ČSRU podléhají stanovám, řádům a směrnicím ČSRU i při akcích ČSRU k nimž
nebyli delegováni či nominováni a budou dle tohoto DŘ postiženi také v případě, že se takové
akce zúčastnili jako diváci či jako osoby na akci nezúčastněné a dopustili se závažného
provinění.
3. Kluby ragby a oddíly ragby TJ odpovídají za porušení stanov, řádů a směrnic ČSRU svými
členy, které pověřily výkonem funkcí nebo jiných činností při soutěžích ČSRU případně při
akcích národních reprezentačních družstev ČSRU.
4. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechny přestupky a provinění proti stanovám ČSRU,
řádům a vnitřním směrnicím ČSRU, které souvisejí s organizací ragbyových soutěží,
přestupky a provinění při soustředěních a výcvikových táborech národních reprezentačních
všech věkových kategorií, zahraničních zájezdech národních reprezentačních družstev všech
věkových kategorií, letních ragbyových kempech mládeže, dále při přestupním řízení,
hostování hráčů, uzavírání smluv apod.
5. Přestupky a provinění v soutěžích všech stupňů se projednávají jednotně dle tohoto DŘ.
Přestupky a provinění v přátelských utkáních, v mezinárodních klubových utkáních a
v turnajích (včetně mezinárodních) se projednávají dle tohoto DŘ. V rozpisech turnajů
pořádaných složkami ČSRU nesmí být disciplinární ustanovení, která by byla v rozporu
s tímto DŘ.
6. Tento DŘ se nevztahuje na disciplinární provinění členů klubů ragby a oddílů ragby TJ
sdružených v ČSRU, kterých se dopustili porušením stanov či vnitřních řádů a směrnic klubu
nebo oddílu ragby.
7. Změny a doplňky tohoto DŘ schvaluje valná hromada ČSRU (dále jen VH ČSRU). Návrh
změn a doplňků DŘ může předkládat každý klub nebo oddíl rugby TJ prostřednictvím svého
výboru výkonnému výboru ČSRU (dále jen VV ČSRU). VV ČSRU předává návrhy
legislativní komisi k posouzení a zpracování. Legislativní komise zjišťuje, zda jsou návrhy
v souladu se stanovami a ostatními řády ČSRU a návrhy konzultuje s disciplinární komisí. LK
rovněž zajišťuje, aby formulace úprav odpovídala pravidlům pro legislativní techniku. Po
těchto procedurách je doplněk nebo změna předložena ke schválení VH ČSRU.
8. Disciplinární řád nabyl platnosti dnem 17.března 13.března 2005. Změny v DŘ, které byly
schváleny valnou hromadou ČSRU dne 21.5.2006, nabývají účinnosti dnem 1.8.2006.
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ČÁST I.
DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY
Článek 1
Disciplinární provinění
1. Disciplinární provinění jsou činy jednotlivců, kterými porušili své povinnosti dané stanovami,
řády, předpisy, směrnicemi či rozhodnutími orgánů ČSRU. Disciplinárními proviněními jsou
dále.
2. Disciplinární provinění jsou závažná porušení rozpisů soutěží ČSRU všech stupňů a rovněž
všechna narušení pořádku v soutěžích jednotlivci, ať už hráči nebo funkcionáři, za které
nesou disciplinární zodpovědnost jejich kolektivy – družstva, kluby či oddíly ragby TJ.

1.
2.
3.
4.
5.

Článek 2
Druhy disciplinárních provinění
porušení stanov, řádů, směrnic a rozhodnutí orgánů ČSRU,
provinění v soutěžích ČSRU všech stupňů včetně turnajů organizovaných řídícími sportovně
technickými komisemi ČSRU a provinění v národních reprezentačních družstvech,
provinění v přátelských klubových utkáních, turnajích a mezinárodních klubových utkáních,
provinění v nesoutěžních akcích organizovaných orgány ČSRU,
provinění znevažující dobré jméno ČSRU, jejich orgánů, členů, funkcionářů, rozhodčích,
dozorčích komisařů a účastníků soutěží.

Článek 3
Druhy disciplinárních trestů
1. Jednotlivcům lze v disciplinárním řízení ukládat tyto tresty:
a) důtku,
b) peněžitou pokutu,
c) zastavení závodní činnosti,
d) zákaz výkonu funkce,
e) vyloučení z ČSRU.
2. Kolektivům (družstvům) lze v disciplinárním řízení ukládat tyto tresty:
a) důtku,
b) peněžitou pokutu,
c) uzavření hřiště,
d) odečtení bodů v soutěži,
e) vyloučení družstva ze soutěže.
Článek 4
Důtka
Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se méně závažné či
ojedinělé přestupky. Důtku lze uložit jen jednou v kalendářním roce.
Článek 5
Peněžitá pokuta
Udělování peněžitých pokut se řídí směrnicí pro ukládání pokut dle hl.VI.čl.171 až 174
soutěžního řádu ČSRU (dále SŘR) a sazbami dle části VI. (sazebník trestů) tohoto DŘ.
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Článek 6
Zastavení závodní činnosti
1. Trest zastavení závodní činnosti lze uložit pouze hráčům, a to buď na počet soutěžních utkání
nebo na určité časové období. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze
v průběhu soutěžního období a nesmí převyšovat 7 utkání. Dobou trestu je stanovený počet
utkání v soutěži, ve které byl trest uložen, případně v soutěži, do které hráč v době trestu
přestoupil nebo přešel na hostování.
2.
Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nesmí startovat v mistrovských soutěžích
vypsaných STK všech stupňů a v utkáních Českého poháru nebo mistrovském turnaji přeboru
České republiky v ragby o sedmi hráčích nebo jakémkoliv jiném počtu hráčů. Může-li hráč
startovat za více družstev jednoho klubu nebo v družstvech dvou věkových kategorií, nebo
má-li povolen střídavý start ve dvou klubech podle hlavy XII. čl.46 a čl.47 přestupního řádu
ČSRU, nesmí v době trestu startovat za žádné družstvo v mistrovských soutěžích, a to po
celou dobu trestu.
V době trestu však potrestaný hráč může startovat ve všech mezistátních utkáních
národních reprezentačních družstev. Může také startovat v mezinárodních mistrovských a
pohárových utkáních a také mezinárodních přátelských utkáních a nemistrovských
turnajových utkáních svého klubu. Dále může startovat v přátelských klubových utkáních
v tuzemsku.
3.
Trest zastavení závodní činnosti na určité časové období lze hráči uložit nejvýše na 2 roky
s výjimkou trestů za doping. Provinilec, jemuž byl tento trest uložen, se nesmí zúčastnit
žádných domácích ani zahraničních utkání svého klubu a rovněž nesmí startovat v národních
reprezentačních družstvech ČSRU. Při aplikaci trestu na časové období se jeden týden trestu
rovná trestu na jedno soutěžní utkání, jeden měsíc se rovná trestu na čtyři utkání.
4.
Trest zastavení závodní činnosti lze stanovit pouze pro klubové mezinárodní sportovní
styky. Disciplinární orgán může trest zastavení závodní činnosti stanovit také pro případ
startu provinilce v národním reprezentačním družstvu České republiky, o takovém trestu však
může rozhodnout výhradně VV ČSRU.
5.

Výkon trestu zastavení závodní činnosti, není-li delší než 3 měsíce soutěžního období,
může být podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání od 3 měsíců do jednoho roku.
Výkon trestu zastavení závodní činnosti může být také rozdělen na nepodmíněnou část a
zbytek trestu může být podmíněně odložen. Jestliže se provinilec v této době znovu proviní
(s výjimkou provinění, za které mu bude udělena důtka dle čl.3 1.a), nebo peněžitá pokuta dle
čl.3 1.b), nebo je-li poprvé vykázán podle čl.31 1. DŘ) tak, že je vyloučen nebo vykázán
podruhé, bude mu za nové provinění uložen trest dle příslušného článku části II. DŘ a vykoná
i podmíněně uložený trest.

6.

Pokud se provinění, za něž je uložen nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti v délce
tří měsíců a delší, dopustí hráč, který je zároveň rozhodčím nebo funkcionářem, uloží
disciplinární orgán také trest zákazu výkonu funkce. Disciplinární orgán v takovém případě
konkrétně určí, které funkce se zákaz týká a písemně o tom uvědomí orgán, jehož je
funkcionář členem a v případě rozhodčího uvědomí komisi rozhodčích.

7.

Trest zastavení závodní činnosti nepodmíněně platí pro první a případně další mistrovská
utkání, podle délky vyneseného trestu, následující po vynesení verdiktu disciplinární komisí.
Je-li takovým mistrovským utkáním utkání Českého poháru, platí trest pro toto utkání, je-li
však takovým mistrovským utkáním mistrovství České republiky v ragby o 7 hráčích nebo
mistrovství ČR o jiném počtu hráčů hrané turnajovým způsobem, platí trest pro celý tento
turnaj.
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8.

Při druhém vykázání nebo vyloučení v turnaji mistrovství České republiky v ragby o 7
hráčích nebo ve finálových turnajích mládeže o titul přeborníka ČR v ragby o 15 hráčích a
v ragby o 7 hráčích nebo mistrovství ČR o jiném počtu hráčů hrané turnajovým způsobem,
platí trest zastavení činnosti nepodmíněně pro následující utkání turnaje.
Trest ukládá ředitelství turnaje a dokumentaci o vynesených trestech zašle DK ČSRU.
Pokud dojde k vyloučení nebo druhému vykázání v posledním utkání turnaje, platí trest
zastavení závodní činnosti pro následující utkání mistrovství ČR nebo Českého poháru nebo
utkání baráží a kvalifikací nebo následujícího turnaje mistrovství ČR v ragby „7“.
Článek 7
Zákaz výkonu funkce

1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit pouze trenérům, rozhodčím, vedoucím družstev,
členům realizačních týmů družstev, hlavním pořadatelům a jiným osobám pověřeným
obdobnými funkcemi. Ve výroku o trestu disciplinárního orgánu bude stanoveno, kterých
konkrétních funkcí, případně kterých činností s funkcí spojených, se trest týká.
2. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit na dobu až 2 roky. Trest za nelegální nakládání se
zakázanými látkami, podávání zakázaných látek a aplikaci zakázaných metod bude minimálně
4 roky nebo doživotní zákaz výkonu funkce.
3. Trest zákazu výkonu funkce kapitána lze uložit na dobu od 3 měsíců do 1 roku s výjimkou
trestu za doping nebo vědomé tolerování dopingu u členů družstva.
4. Je-li trestem zákazu výkonu funkce potrestán činovník, který má bezprostřední podíl na
přípravě a průběhu utkání (trenér, asistent trenéra, lékař, masér), nesmí v průběhu trestu
vykonávat funkci při utkání, může se však podílet na přípravě družstva.
5. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům, kteří vykonávají funkci v hlavním
pracovním poměru. V těchto případech disciplinární orgán provinilce potrestá peněžitou
pokutou. Disciplinární orgán však může stanovit i jiné sankce, např.zákaz vstupu na hřiště,
zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru pro hráče a realizační týmy apod.
6. Trest zákazu výkonu funkce nelze stanovit na výkon funkce ve voleném orgánu.
7. Trest zákazu výkonu funkce může být stanoven s podmíněným odkladem.
Článek 8
Vyloučení z ČSRU
1. Vyloučení jednotlivců
a) Vyloučit z ČSRU lze členy, kteří se dopustili zvlášť závažného provinění, neslučitelného
s členstvím v ČSRU.
b) Trest vyloučení z ČSRU může být uložen výborem klubu nebo územním orgánem ČSRU.
c) Provinilci musí být odebrána licence hráče ČSRU nebo licence žáka ČSRU opravňující
k účasti v soutěžích ČSRU. Odebraná licence musí být zaslána matriční komisi ČSRU.
Ostatním členům ČSRU musí být odebrán členský průkaz ČSRU a zaslán matriční komisi
ČSRU.
d) Požádá-li vyloučený o opětovné přijetí za člena ČSRU, je k rozhodnutí o přijetí zapotřebí
souhlasu valné hromady klubu. O znovupřijetí může potrestaný požádat nejdříve po uplynutí
pěti let od data vynesení verdiktu o vyloučení z ČSRU.
2. Vyloučení klubu nebo oddílu TJ
a) O vyloučení klubu rugby nebo oddílu rugby TJ z ČSRU rozhoduje výhradně valná hromada
ČSRU v případě, že činnost klubu nebo oddílu je v rozporu se zákonem č.83/1990 Sb. o
sdružování občanů a jeho případnými novelami, nebo pokud je činnost klubu nebo oddílu
v rozporu se stanovami ČSRU.
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b) O opětovném přijetí vyloučeného klubu nebo oddílu do ČSRU rozhoduje výhradně VH
ČSRU a to nejdříve po dvou letech od data vynesení verdiktu o vyloučení z ČSRU.
Článek 9
Uzavření hřiště
1. Trest uzavření hřiště lze uložit až na 3 soutěžní utkání družstva na jehož hřišti došlo
k provinění a které přestupek, trestaný touto trestní sazbou, zavinilo.
2. Při uložení trestu uzavření hřiště musí potrestaný klub (oddíl TJ) sehrát soutěžní utkání
nejméně 30 km daleko od sídla svého klubu (v případě oddílů rugby tělovýchovných jednot
od místa sídla TJ). Dohoda o změně pořadatelství je v tomto případě nepřípustná.
3. Trest uzavření hřiště může být podmíněně odložen na dobu od 3 měsíců do 1 roku.
V případě, že je družstvo znovu potrestáno stejným trestem v průběhu zkušební doby, vykoná
družstvo oba tresty.
Článek 10
Odečtení bodů v soutěži
1. Družstvu lze ve smyslu článku 117 SŘR odebrat za provinění dle článku 118 A) 7. po
ukončení nebo podle okolností i v průběhu soutěže 3, 6, nebo 9 soutěžních bodů.
2. Odebrání soutěžních bodů může disciplinární orgán použít i jako opatření k vynucení úhrady
peněžitých trestů a jiných peněžitých plnění, pokud takové úhrady není možné běžnými
prostředky vymoci.
Čl. 11
Vyloučení družstva ze soutěže
Vyloučení družstva ze soutěže je možné jen za zvlášť závažné a ojedinělé porušení stanov
ČSRU, řádů a směrnic ČSRU, kterými se řídí soutěže a v jejichž důsledku došlo k ovlivnění
výsledků soutěže. Disciplinární orgán s ohledem na závažnost přestupku určí, ve které nižší
soutěži bude vyloučené družstvo startovat v dalším soutěžním ročníku.
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ČÁST II.
DISCIPLINÁRNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST
Článek 12
Disciplinární orgány
Disciplinární orgány rozhodující v 1.instanci jsou výhradně disciplinární komise, které pro své
soutěže ustavuje VV ČSRU. Pro soutěže vypsané VV ČSRU a řízené STK ČSRU je
kompetentním disciplinárním orgánem disciplinární komise ČSRU (dále DK). Pro soutěže
vypsané oblastními (krajskými) svazy jsou kompetentními disciplinárními orgány oblastní
(krajské) disciplinární komise, případně jsou disciplinární pravomocí pověřeny STK oblastí
(krajů). Žádný jiný orgán ČSRU nemůže disciplinární komise nahradit nebo zasahovat do jejich
kompetencí, a to ani orgán, který je ustavil.
Článek 13
Pravomoc disciplinárních komisí
DK projednávají všechna disciplinární provinění v ČSRU a jsou oprávněny ukládat za tato
provinění tresty a další opatření podle tohoto disciplinárního řádu (dále DŘ) s výjimkou trestů za
provinění reprezentantů dle článku 6 odst.4. tohoto DŘ. Jiné orgány ČSRU nemohou
disciplinární tresty ukládat, rušit, měnit s výjimkou orgánů činných v odvolacím řízení.
Článek 14
Kompetence disciplinárních komisí
1. Přestupky a provinění v mistrovských soutěžích
DK ČSRU
Do působnosti DK ČSRU náleží posuzování a trestání provinění dle článku 2 DŘ v soutěžích:
- extraliga,
- 1.liga,
- celostátní přebor juniorů - juniorská liga, (finálový turnaj přeboru ČR juniorů),
- Český (Československý) pohár,
- mistrovství ČR o 7 hráčích
- přebor ČR kadetů
- přebor ČR starších žáků
- ostatní soutěže charakteru mistrovství ČR, které jsou vypsány VV ČSRU
DK oblastí (krajů)
Do působnosti DK oblastí náleží posuzování a trestání provinění dle článku 3 odst. 1.a 2.
DŘ ve všech soutěžích dospělých i mládeže, které vypsaly a řídí STK oblastí (krajů).
Startuje-li hráč ve dvou soutěžích různého stupně, přísluší rozhodnutí o trestu za provinění
té DK, která je kompetentní pro soutěž, ve které bylo provinění či přestupek spáchán. Tato
DK má však ohlašovací povinnost dle čl.15 tohoto DŘ. Stejně se postupuje také v případě
startu hráče ve dvou různých věkových kategoriích, jde-li zároveň o start v soutěžích různého
stupně.
2. Přestupky a provinění v nemistrovských soutěžích
a) přestupky a provinění při přátelských klubových utkáních, mezinárodních klubových
utkáních posuzuje a řeší DK toho stupně, do jejíž kompetence viník přísluší podle stupně
mistrovských soutěží, kterých se jako hráč zúčastňuje. Mohou-li provinilci startovat ve
více soutěžích různého stupně nebo ve více věkových kategoriích, přestupky posuzuje a
řeší ta DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž,
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b) přestupky při turnajích včetně mezinárodních řeší na místě ředitelství turnaje dle
příslušného ustanovení rozpisu turnaje. Ředitelství turnaje však musí o přestupcích a
vyneseném verdiktu uvědomit DK toho stupně, do jejíž kompetence viník přísluší podle
stupně soutěží, kterých se jako hráč zúčastňuje. Mohou-li provinilci startovat ve více
soutěžích různého stupně nebo ve více věkových kategoriích, o přestupcích a vynesených
verdiktech musí být uvědomena ta DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž,
c) přestupky cizinců při mezinárodních klubových utkáních a klubových turnajích hraných
v ČR musí být oznámeny DK ČSRU,
3. Přestupky a provinění reprezentantů
a) přestupky a provinění hráčů národních reprezentačních družstev a činovníků realizačních
týmů národních reprezentačních družstev v mezistátních utkáních a při zájezdech
národních reprezentačních družstev posuzuje a řeší ve smyslu čl.6 odst.4 DŘ VV ČSRU,
pokud tuto kompetenci nepřenese na DK ČSRU,
b) přestupky a provinění hráčů národních reprezentačních družstev a činovníků realizačních
týmů národních reprezentačních družstev, které souvisejí s hrou v mezistátních utkáních,
posuzuje a řeší DK příslušné mezinárodní federace, ta také vynese verdikt a postoupí věc
národní DK k evidenci trestu. Stanoví-li však, že vynesený trest platí pro domácí soutěže,
musí DK trest uplatnit v domácích soutěžích.
4. Přestupky a provinění při jiných činnostech
a) přestupky a provinění při reprezentačních srazech, soustředěních a výcvikových táborech
posuzuje a řeší DK toho stupně, do jejíž kompetence viník přísluší podle stupně
mistrovských soutěží, kterých se jako hráč zúčastňuje. Mohou-li provinilci startovat ve
více soutěžích různého stupně nebo ve více věkových kategoriích, přestupky posuzuje a
řeší ta DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž. VV ČSRU však může potrestání hráčů
národních reprezentačních družstev a činovníků realizačních týmů při těchto akcích
z kompetence DK vyjmout a rozhodnout o trestech sám,
b) přestupky a provinění při letních kempech mládeže a podobných akcích posuzuje a řeší
DK toho stupně, do jejíž kompetence viník přísluší podle stupně soutěží, kterých se jako
hráč zúčastňuje. Mohou-li provinilci startovat ve více soutěžích různého stupně nebo ve
více věkových kategoriích, přestupky posuzuje a řeší ta DK, která je kompetentní pro vyšší
soutěž,
c) přestupky a provinění při registračním a přestupním řízení, hostování a střídavých startech
ve dvou klubech posuzuje a řeší DK ČSRU,
d) přestupky a provinění proti stanovám, řádům a směrnicím ČSRU posuzuje a řeší DK
ČSRU.
Článek 15
Ohlašovací povinnost
1. Výbory klubů a oddílů ragby TJ jsou povinny informovat příslušnou DK o klubových trestech
zastavení závodní činnosti svých hráčů a klubových trestech zákazu výkonu funkce svých
činovníků, pokud tito činovníci současně vykonávají funkce v orgánech ČSRU.
2. DK nižšího stupně jsou povinny oznámit DK vyššího stupně tresty hráčů, kteří startují
současně v soutěžích řízených STK ČSRU (soutěže dle čl. 14 1. tohoto DŘ a také v ostatních
případech dle čl. 14 2., 3. a 4. tohoto DŘ), a to bezprostředně po udělení trestu.
Článek 16
Ohlašovací povinnost trestných činů a přečinů
Jestliže při projednávání disciplinárního přestupku nastane podezření ze spáchání trestného činu
nebo přečinu, je DK povinna na toto podezření upozornit orgány činné v trestním řízení.
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ČÁST III.
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
Článek 17
Účel disciplinárního řízení
Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních
provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby
uložené tresty měly vedle represivního i preventivní a výchovný účinek.
Článek 18
Zahájení disciplinárního řízení
1. DK zahájí disciplinární řízení, jsou-li k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení
disciplinárního řízení jsou zejména:
a) protokol o přestupcích v utkání, případně zápis o utkání,
b) zpráva dozorčího komisaře, byl-li na utkání vyslán podle čl.99 SŘR,
c) vlastní zjištění DK,
d) písemný podnět člena řídícího orgánu soutěže (STK),
e) písemný podnět výboru klubu či oddílu ragby TJ,
f) písemný podnět VV ČSRU,
g) písemná zpráva vedoucího výpravy národního reprezentačního družstva.
h) oznámení disciplinárního orgánu mezinárodní federace (IRB, FIRA-AER či jiné),
2. Zjistí-li DK, že přestupek nebo provinění spadá do kompetence jiné DK, neprodleně jí
postoupí všechny materiály k případu.
3. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhodují DK bez zbytečných odkladů.
4. Dozorčí komisaři delegovaní VV ČSRU nebo STK příslušného stupně mají právo uložit
rozhodčímu, aby po utkání uvedl do formuláře o přestupcích v utkání vyloučení za přestupky
charakteru tělesného napadení, případně i nebezpečné hry, které rozhodčí v průběhu utkání
nepostřehl a nebyl na ně ani upozorněn pomezními rozhodčími. Rozhodčí je povinen
uposlechnout a zadržet licenci ex post vyloučeného hráče. Rozhodčí však může v protokolu o
přestupcích v utkání a zápisu o utkání nebo v průvodním dopisu vyjádřit své námitky proti
pokynu delegovaného komisaře.
Článek 19
Průběh disciplinárního řízení
1.
DK je povinna zahájit disciplinární řízení co nejrychleji s cílem náležitě objasnit všechny
okolnosti případu. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení je disciplinární komise
povinna rozhodovat promptně a postupovat tak, aby řízení bylo co nejdříve ukončeno. Pokud
vynesení verdiktu nebrání jiné okolnosti, musí disciplinární komise rozhodnout o trestu do
termínu následujícího kola soutěže. O vyneseném verdiktu musí vyrozumět provinilce
jakož i jeho mateřský klub nebo oddíl před následujícím kolem soutěže.
Byl-li hráč vyloučen ze hry a byla-li mu odebrána licence hráče ČSRU, projedná se jeho
disciplinární provinění v týdnu následujícím po kole, ve kterém byl vyloučen. Termín musí
být dodržen také v případě, kdy lze předpokládat, že za přestupky bude udělen i
nevyloučeným hráčům nepodmíněný trest.
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2. DK je v disciplinárním řízení povinna náležitě objasňovat všechny podstatné okolnosti
projednávaného případu. K projednávání je oprávněna přizvat osoby, které mohou sdělit
důležité informace. DK je oprávněna vyžadovat od kteréhokoliv člena ČSRU písemné
informace, dokumenty a zprávy, které s případem souvisejí, případně i jiné důkazní materiály.
Úhrada nákladů na předvolání svědků se provádí z prostředků ČSRU nebo z prostředků
klubu, jehož je provinilec členem. O způsobu úhrady rozhodne DK.
3. Provinilec má právo zúčastnit se projednávání svého případu. DK je povinna poskytnout mu
na jeho žádost informaci o místě a hodině svého jednání. Výlohy, které vzniknou účastí
provinilce na jednání DK,hradí sám provinilec. Provinilec má možnost se ke svému přestupku
vyjádřit i písemně. Toto právo může v zájmu svého hráče uplatnit i klub či oddíl ragby TJ.
4. Je-li to v zájmu objektivního a spravedlivého posouzení případu třeba, vyžádá si DK
stanovisko klubu,oddílu, jehož je provinilec členem. Požadované vyjádření musí je klub,
oddíl odeslat poštou doporučeně, elektronickou poštou případně faxem, nejpozději do 18.
hodiny třetího dne poté,co byla klubu doručena výzva DK k písemnému vyjádření. Pokud
klub, oddíl písemné vyjádření DK ve stanoveném termínu nedoručí, zahájí se disciplinární
řízení bez tohoto vyjádření a DK navíc potrestá nerespektování svého požadavku.K jednání
DK mohou být přizváni i vedoucí funkcionáři klubu, oddílu. O způsobu úhrady nákladů na
účast při jednání rozhodne DK.
5. DK v zásadě posuzuje přestupky podle jejich charakteru a může vynést verdikt
nepodmíněného zastavení závodní činnosti i v případě, že provinilec byl za svůj
přestupek rozhodčím pouze vykázán, pokud je přestupek a jeho okolnosti takového
charakteru, že odpovídá trestní sazbě zastavení závodní činnosti.
Článek 20
Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení
1.
Disciplinární řízení je zahájeno okamžikem, kdy rozhodčí hráče potrestá vyloučením a
odebere mu licenci hráče. Od tohoto okamžiku až do vynesení verdiktu DK má hráč okamžitě
zastavenu závodní činnost a nesmí nastoupit v žádném utkání. Hráč má zastavenou závodní
činnost i v případě, byl-li vyloučen ať ze hřiště v průběhu hry, nebo ze střídačky svého
družstva, ale rozhodčí opomenul licenci odebrat.
V případě druhého vykázání je disciplinární řízení zahájeno okamžikem ukončení utkání,
ve kterém byl hráč podruhé v průběhu posledních 12 měsíců vykázán. Od tohoto okamžiku až
do vynesení verdiktu DK má hráč okamžitě zastavenu závodní činnost a nesmí nastoupit
v žádném utkání.
Disciplinární řízení je zahájeno, ale okamžité zastavení závodní činnosti však neplatí,
byl-li hráč vyloučen v mezistátním utkání nebo mezinárodním klubovém utkání hraném v ČR
nebo v zahraničí (k tomu viz ustanovení čl.6 odst.4. DŘ),
Disciplinární řízení je zahájeno, ale okamžité zastavení závodní činnosti se nevztahuje
na start hráče v mezistátních a mezinárodních klubových utkáních řízených IRB nebo FIRAAER (k tomu viz ustanovení čl.6 odst.4. DŘ),
2. V ostatních případech je o zahájení disciplinárního řízení provinilý jednotlivec nebo kolektiv
uvědomen přípisem DK a od okamžiku, kdy přípis obdrží, je mu do vynesení verdiktu
zastavena činnost.
Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže ode dne disciplinárního provinění uplynula doba 12
měsíců s výjimkou případů, ve kterých se pro totéž provinění koná trestní řízení.
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Článek 21
Promlčecí doba
Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže ode dne disciplinárního provinění uplynula doba 12
měsíců s výjimkou případů, ve kterých se pro totéž provinění koná trestní řízení.
Článek 22
Závěr disciplinárního řízení
1. DK musí po náležitém objasnění všech okolností provinění vynést verdikt a uložit provinilci
trest podle tohoto DŘ.
2. Jakmile jsou dostatečně objasněny všechny relevantní okolnosti disciplinárního provinění,
rozhodne disciplinární orgán o uložení trestu. Disciplinární orgán může rozhodnout, že od
potrestání upouští, pokud dospěje k závěru, že sám akt disciplinárního řízení splnil svůj
výchovný účel a že s ohledem na osobu provinilce a povahu provinění je možno od potrestání
upustit.
Prokáže-li se v průběhu disciplinárního řízení, že k provinění nedošlo, nebo že podnět nebo
podklady k disciplinárnímu řízení jsou neprůkazné, disciplinární orgán vydá rozhodnutí o
zastavení disciplinárního řízení.
3. Je-li provinilec činný i v jiném sportovním odvětví a byl-li mu uložen trest zastavení závodní
činnosti nebo zákazu výkonu funkce za takové provinění, které je neslučitelné s etikou sportu,
oznámí DK tutu skutečnost řídícímu orgánu tohoto sportovního odvětví.
Článek 23
Písemné dokumenty o disciplinárním řízení
Z jednání disciplinárního orgánu se pořizuje zápis, který musí obsahovat podstatné údaje o
průběhu a závěrech jeho jednání. Je-li provinilec přítomen jednání, oznámí mu disciplinární
orgán své rozhodnutí s odůvodněním podle příslušných článků DŘ, řádů, případně stanov ČSRU
a poučí ho o jeho právu na odvolání proti vynesenému verdiktu.
Pokud se provinilec projednávání svého přestupku nezúčastnil, disciplinární orgán ho
vyrozumí o svém rozhodnutí písemně přímo, nebo prostřednictvím výboru klubu, oddílu.
Vyrozumění musí obsahovat výrok o trestu, stručné zdůvodnění podle příslušných článků DŘ,
řádů, případně stanov ČSRU. Ve vyrozumění musí být rovněž poučení o možnosti odvolat se
proti vynesenému verdiktu.
Článek 24
Dokumentace disciplinární komise
Disciplinární komise je povinna vést řádnou dokumentaci o svých jednáních a uložených
trestech a je povinna řádně veškerou dokumentaci archivovat Dokumenty DK jsou:
1. a) Protokol o přestupcích v utkáních, případně zápis o utkání,
b) Zpráva dozorčího komisaře o průběhu utkání a případných přestupcích hráčů, rozhodčích,
funkcionářů či diváků,
c) Jiná podání a oznámení o přestupcích,
2. Zápis z jednání disciplinární komise,
3. Protokol disciplinárního řízení,
4. Evidenční karta trestaných hráčů,
5. Vyrozumění o uděleném trestu – výměr trestu,
6. Kniha došlé a odeslané pošty faxů a elektronické korespondence.
Disciplinární komise je povinna pravidelně informovat kluby, oddíly a orgány ČSRU o
přestupcích a uložených trestech zápisem z jednání DK.
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Článek 25
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
1. Proti provinilci, kterému byl v disciplinárním řízení uložen trest, není možné vést nové
disciplinární řízení pro tentýž skutek.
2. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, jestliže to povaha provinění umožňuje (např.
trest zastavení činnosti a peněžitá pokuta).
3. Projednává-li disciplinární orgán současně několik disciplinárních provinění, stanoví trest za
provinění nejtěžší a k ostatním proviněním přihlédne jako k přitěžující okolnosti ve smyslu
článku 27 písmeno d) DŘ.
Článek 26
Polehčující okolnosti
Při stanovení výměry trestu přihlédne disciplinární orgán jako k polehčující okolnosti
zejména k tomu, že provinilec:
a) byl k svému činu vyprovokován,
b) před proviněním se řádně choval,
c) nahradil dobrovolně případnou škodu, kterou svým činem způsobil,
d) projevil upřímnou lítost nad svým jednáním,
e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil,
f) účinně napomáhal při objasňování svého provinění.
Článek 27
Přitěžující okolnosti
Při stanovení výměry trestu přihlédne disciplinární orgán jako k přitěžující okolnosti zejména
k tomu, že provinilec:
a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě,
b) se dopustí provinění jako kapitán družstva nebo funkcionář,
c) svedl k provinění jiného,
d) dopustil se více provinění,
e) dopustil se provinění, ačkoli byl již v posledních 12 měsících disciplinárně trestán nebo
vykázán,
f) se dopustil více provinění nejen současně, ale také opakovaně v posledních 12 měsících,
g) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže.
Článek 28
Určení délky trestu
U termínovaných disciplinárních trestů (zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce,
uzavření hřiště) se určuje délka trestu datem, kterým trest začíná a končí. Výrok o trestu
také musí obsahovat přesné označení druhu trestu.
Článek 29
Vliv nesehraného utkání na délku trestu
Pokud v období, pro které je trest vynesen, družstvo neodehraje soutěžní utkání pro odklad,
případně utkání není odehráno a je vyhlášen kontumační výsledek, termín trestu provinilce se
automaticky prodlužuje. Výjimkou je však utkání, ke kterému družstvo nastoupilo, ale utkání se
z jakéhokoliv důvodu neodehrálo, nebo bylo zahájeno a nedohrálo se, a byl vyhlášen kontumační
výsledek.
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Článek 30
Období platnosti trestů zastavení činnosti
Tresty zastavení činnosti se ukládají tak, aby zásadně spadaly do soutěžního období. Aby
mohlo být vyhověno tomuto ustanovení, je třeba tresty termínovat tak, aby přesahovaly do
následujícího soutěžního období, nebo uložit na počet soutěžních utkání.
Soutěžní období v ragby se stanoví od 15. března do 30.června a od 15.srpna do
30.listopadu. Pro stanovení soutěžního období je však vždy směrodatný sportovní kalendář
ČSRU a disciplinární orgán se při stanovení trestů řídí termínem prvního a posledního
soutěžního utkání v daném soutěžním období.
Pokud se hráč během 12 měsíců od konce posledního trestu nedopustí žádného přestupku,
neberou se při stanovení výměry trestu dříve uložené tresty v úvahu a na hráče se pohlíží jako na
hráče netrestaného.
Článek 31
Vykázání hráče v utkání
1. Rozhodčí vykáže hráče na příslušný počet minut za méně závažné přestupky.Vykázání hráče
je plně v kompetenci hlavního rozhodčího. Vykázaný hráč je povinen strávit dobu, po kterou
je vykázán:
a) v utkáních soutěží ČSRU v prostoru brankoviště soupeře u koncové čáry a nesmí opustit
hřiště,
b) v utkáních mezinárodních a mezistátních na lavici (židli) v prostoru zvláště k tomu účelu
vymezeném za postranní čárou hřiště proti středové čáře.
Hráč může být v utkání vykázán pouze jednou. V případě, že se dopustí přestupku, za který
by byl vykázán podruhé, bude vyloučen. Rozhodčí je povinen zaznamenat vykázání hráče do
formuláře záznam o přestupcích a formulář zaslat první pracovní den po dni utkání příslušné
disciplinární komisi.
Při současném vykázáni většího počtu hráčů v jednom nebo obou družstvech, musí rozhodčí
dbát na to, aby počet hráčů v jednom nebo obou družstvech neklesl pod hranici pravidly
stanoveného počtu hráčů. Vykázaní hráči převyšující limit, pak nastupují trest po ukončení trestu
předchozích hráčů.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu poklesl počet hráčů na hranici limitu stanoveného
platnými pravidly ragby a při vykázání hráče by počet hráčů poklesl pod tento limit, rozhodčí
utkání ukončí.
2. Čas vykázání hráčů:
10 minut
v utkání mužů, juniorů a kadetů,
2 minuty
ve hře rugby „7“ a v utkáních starších a mladších žáků.
3. hráči vykázanému počtvrté v průběhu posledních 12 měsíců se automaticky zastavuje závodní
činnost nepodmíněně na 1 soutěžní utkání.
Článek 32
Vyloučení hráče v utkání
1. Vyloučenému hráči se zastavuje závodní činnost minimálně na jedno soutěžní utkání
nepodmíněně. Registrované vykázání se neanuluje.
2. Při každém dalším vyloučení v průběhu 12 měsíců od prvního vyloučení je hráči udělen trest
v sazbě II. Registrované vykázání se neanuluje.
Poznámka: k odst. 1. a 2. viz též ohlašovací povinnost – část II. čl. 15 odst. 2. DŘ.
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Článek 33
Záznam nepodmíněných trestů
Nepodmíněný trest zastavení závodní činnosti DK se zapisuje provinilci do jeho licence
hráče. Funkcionářům se nepodmíněný trest zastavení výkonu funkce zapisuje do licence (jsou-li
současně hráči) nebo průkazu člena ČSRU.
Pokud provinilci nebyla odebrána licence a DK si její předložení vyžádala a stanovila termín
předložení, může trest prodloužit o dobu případného prodlení proti stanovenému termínu. O
takovém prodloužení trestu DK zašle klubu, oddílu vyrozumění s uvedením důvodu a případně
klub, oddíl potrestá za nerespektování svého požadavku.
Zastavení závodní činnosti na 1 utkání po udělení čtvrté žluté karty se do rubriky trestů v
licenci hráče nezapisuje.
Článek 34
Podmíněné prominutí zbytku trestu
Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a
trestu uzavření hřiště, lze zbytek trestu podmíněně prominout:
1. při trestu zastavení závodní činnosti na počet soutěžních utkání podle čl.6 odst.2. je možno
podmíněně prominout vykonání zbytku trestu jen pokud byl trest stanoven na 5 a více utkání.
2. při trestu zastavení závodní činnosti na určité časové období podle čl.6 odst.3. je možno
podmíněně prominout zbytek trestu jen pokud byl trest stanoven na 2 a více měsíců.
3. při trestu uzavření hřiště podle čl.9 odst.1. je možno podmíněně prominout zbytek trestu jen
pokud byl trest stanoven na 3 utkání.
Zkušební doba se stanoví na dobu od 3 do 12 měsíců.O podmínkách prominutí zbytku trestu
rozhoduje disciplinární orgán, který o trestu rozhodl, a to s konečnou platností.
O prominutí zbytku trestu může žádat ten, kdo byl potrestán.

ČÁST IV.
NÁMITKY A ODVOLÁNÍ
Článek 35
Námitky a odvolání
Podávání námitek a odvolání řeší články 151 až 164 hlavy IV – námítkové a odvolací řízení –
soutěžního řádu ragby.
Článek 36
Vklady k odvolání
Výši vkladů k podanému odvolání řeší článek 158 hlavy IV – námítkové a odvolací řízení –
soutěžního řádu ragby.
Článek 37
Termíny pro vyřízení odvolání
Termíny k vyřízení podaných odvolání řeší články 159 a 160 hlavy IV – námítkové a
odvolací řízení – soutěžního řádu ragby.
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ČÁST V.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Článek 38
Administrativní poplatek za projednání případu v disciplinárním řízení
Za každý případ vyloučení a zastavení závodní činnosti při druhém vykázání a projednávání
dalších přestupků v disciplinárním řízení, které mají za následek zastavení závodní činnosti
jednotlivce,družstva,klubu či oddílu,platí potrestaný subjekt administrativní poplatek (dále AP)
ve výši 100 Kč na základě výměru, který vystaví DK.
AP se neplatí při projednávání prvního vykázání a při udělení administrativně pořádkové
pokuty dle hlavy VI. soutěžního řádu.
Nezaplacení AP bude mít za následek postih podle čl.49 b) DŘ pro jednotlivce a podle čl. 59
DŘ pro družstva, kluby či oddíly.

ČÁST VI.
SAZEBNÍK TRESTŮ
Článek 39
Posuzování přestupků v sazebníku neuvedených
V zájmu jednotných postihů provinění v ragby uvádí tento sazebník jako příkladový přehled
nejběžnějších provinění a disciplinárních trestů. Pokud nejsou některá provinění konkrétně
uvedena, je třeba posoudit je podle přestupku nejbližšího svým charakterem a závažností a
analogicky stanovit trest.
Článek 40
Rozdělení trestních sazeb
U každého druhu provinění jsou stanoveny sazba I. a sazba II. pro provinění za přitěžujících
okolností. Horní hranici trestních sazeb není možno překročit.V případě více provinění použije
DK sazbu pro nejzávažnější z nich a k ostatním přihlédne jako k přitěžujícím.
Sazebník trestů je rozdělen na část pro postihy jednotlivců a část pro postih družstev a klubů,
oddílů.
Trestní sazby jsou příkladové, v žádném případě nepostihují popis všech možných
přestupků a provinění.
Článek 41
Trestní sazby pro trenéry, funkcionáře
Trestní sazby za disciplinární provinění trenérů, rozhodčích a funkcionářů se stanoví vždy
podle sazby II. – přitěžující okolnosti.
Článek 42
Trestní sazby za použití zakázaných látek a zakázaných metod
Tresty za použití zakázaných látek a zakázaných metod se řídí Směrnicí pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu ADV ČR (WADA), Směrnicí IRB č.21 a doplňky a novelami těchto směrnic.
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Čl.

SAZEBNÍK TRESTŮ PRO JEDNOTLIVCE A DRUŽSTVA
Charakteristika a popis přestupku

sazba I.

sazba II.

43 Urážky a napadení rozhodčích a vyšších funkcionářů
sazba I. sazba II.
Za urážky a napadení rozhodčích a vyšších funkcionářů se rozumí fyzické
a verbální útoky a urážlivá gesta vůči rozhodčím, delegátům a funkcionářům
řídících orgánů soutěží a vysokým funkcionářům ČSRU. Za pokus o napadení a dokonané napadení se současně trestá i klub administrativně pořádkovou pokutou a odečtením bodů na konci soutěže. Proviní-li se napadením
nebo pokusem o napadení hostující družstvo, budou mu uloženy tytéž tresty.
Domácí klub bude potrestán APP pouze tehdy, prokáží-li se nedostatky
pořadatelské služby.
Za přestupky sub a) až d) není možno ukládat podmíněné tresty.
a) nadávky, ponížení, zesměšnění, nevhodná a urážlivá gesta
ZČ 1-2
ZČ 3-4
b) totéž s vyhrožováním
ZČ 2-3
ZČ 4-5
c) pokus o tělesné napadení - hráč
ZČ 4-5
ZČ 6-7
pokus o tělesné napadení - klub *)
1 000 Kč 2 000 Kč
d) tělesné napadení - hráč
ZČ 1 rok ZČ 2 roky
tělesné napadení - klub **)
2 000 Kč 3 000 Kč
Pozn. k čl. 44: klub se současně trestá
*) odečtením 3 nebo 6 bodů, započtením pasivního skóre -15 nebo -30 bodů na konci soutěže
**) odečtením 6 nebo 9 bodů, započtením pasivního skóre -30 nebo -45 bodů na konci soutěže
Soutěží se rozumí všechny soutěže a jejich části dle hl.II.čl.26 SŘR

44 Nevhodné chování k pořadatelům, fukcionářům, divákům
sazba I. sazba II.
Nevhodným chováním k pořadatelům, funkcionářům a divákům se rozumí
urážky a napadení funkcionářů, kteří zajišťují průběh utkání, trenérů a členů
realizačních týmů, podavačů míčů a diváků. Proviní-li se napadením nebo
pokusem o napadení hostující družstvo, budou mu uloženy tytéž tresty.
Domácí klub bude potrestán APP pouze tehdy, prokáží-li se nedostatky
pořadatelské služby.
Za přestupky sub a) až d) není možno ukládat podmíněné tresty.
a) urážky, ponížení, zesměšnění, nadávky, nevhodná gesta
ZČ 1-2
ZČ 2-3
b) totéž s vyhrožováním
ZČ 2-3
ZČ 3-4
c) pokus o tělesné napadení - hráč
ZČ 3-4
ZČ 4-5
pokus o tělesné napadení - klub *)
500 Kč
800 Kč
d) tělesné napadení - hráč
ZČ 6 měs. ZČ 1 rok
tělesné napadení - klub **)
800 Kč
1 500 Kč
Pozn. k čl. 44: klub se současně trestá
*) odečtením 3 nebo 6 bodů, započtením pasivního skóre -15 nebo -30 bodů na konci soutěže
**) odečtením 6 nebo 9 bodů, započtením pasivního skóre -30 nebo -45 bodů na konci soutěže
Soutěží se rozumí všechny soutěže a jejich části dle hl.II.čl.26 SŘR

45

Napadení hráčů a funkcionářů diváky

Napadením se rozumí fyzický atak hráčů a doprovodu - realizačního týmu
družstva - na hřišti a jeho bezprostředním okolí
a) pokus o tělesné napadení - divákem
b) tělesné napadení - divákem
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sazba I.

sazba II.

500 Kč
1 500 Kč

800 Kč
3 000 Kč

46 Úmyslné ovlivňování výsledků
Jedná se o úmyslné nenastoupení k utkání s cílem dosáhnout kontumačního výsledku, opuštění hřiště, sabotování hry a kopů na branku.
a) bez prokázaného podplacení
b) s prokázaným podplacením

ZČ 1-3
ZČ 3-5
vyloučení ze soutěže

47
a)
b)
c)
d)

Přestupky rozhodčích
nedostavení se k utkání
neschopnost rozhodčích řídit utkání kvůli zjevné opilosti
pokus o předání a převzetí úplatku
předání a převzetí úplatku s cílem ovlivnit průběh a výsledek utkání

sazba I. sazba II.
APP 200 APP 400
APP 300 APP 500
6-12 měs. 1-2 roky
2 roky
vyloučení

48
a)
b)
c)
d)
e)

Přestupky funkcionářů
neoprávněný výkon funkce v době trestu
obcházení řádů a směrnic, falšování údajů - bez osobního prospěchu
obcházení řadů a směrnic, falšování údajů - s osobním prospěchem
pokus o předání a převzetí úplatku
předání a převzetí úplatku s cílem ovlivnit průběh a výsledek utkání

sazba I.
4-12 měs.
1-9 měs.
6-12 měs.
6-12 měs.
2 roky

49 Podvodné jednání při přestupech
a) provinění funkcionářů
b) provinění hráčů

Neoprávněný start v soutěžích během trestu zastavení činnosti
Neoprávněný start na cizí licenci, neoprávněný start za jiný klub, oddíl
a) hráči
b) kapitán a funkcionáři, kteří to umožnili

50

51 Nesportovní chování
Za nesportovní chování je považováno takové jednání, které narušuje průběh
hry. Obvykle jde o opakované prohřešky po předchozím slovním varování
hlavního rozhodčího.
a) úmyslné zdržování a sabotování hry, zakopávání a odhazování míče, odnášení míče po nařízení trestného kopu, znemožňování rychlého rozehrání TK
a nedodržení předepsané vzdálenosti při TK a jiné opakované prohřešky proti
pravidlům, neodůvodněné průtahy při vhazování míče do mlýna nebo při autovém vhazování, předstírání zranění, svévolné opouštění hrací plochy, nedodržení pravidla o předepsané výstroji či odmítnutí úpravy výstroje apod.
b) vulgární výkřiky, nadávky spoluhráčům, soupeři, divákům, odplivnutí a jiná
urážlivá gesta a jednání, které má soupeře urazit nebo zesměšnit
c) klamání rozhodčích, komentování výkonu rozhodčích, nevhodné posuňky
a gesta vůči rozhodčím
d) špatný výkon funkce kapitána - opakovaná hrubá nekázeň družstva

sazba I.

sazba II.

sazba II.
8-24 měs.
6-12 měs.
1-2 roky
1-2 roky
vyloučení

sazba I. sazba II.
2-10 měs. 1-2 roky
2-10 měs. 1-2 roky

sazba I.

sazba II.

2-6 týdnů 3-12 týdnů
1-3 měs. 3-6 měs.

sazba I.

sazba II.

vykázání

ZČ 1 utk.

vykázání

ZČ 1 utk.

vykázání
vykázání

ZČ 1 utk.
ZČ 1 utk.
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52 Nečistá hra
Jedná se o přestupky ve hře při vlastní herní akci nebo bezprostředně po
herní akci a v přímém kontaktu s hráči, kteří mají míč v držení, případně
v seskupení hráčů v přímém souboji o míč
a) údery při boji o míč, sekání rukou při odmítání, strkání, tahání hráče bez míče,
nečisté skládání a odmítání, bránění ve hře, skládání bez míče, naskakování
na mlýny a skrumáže, šlapání po ležících hráčích při pokusech o uvolnění
míče ve skrumáži
b) vzájemná potyčka (strkanice) vzniklá v souvislosti se soubojem o míč
c) hození míče na soupeře, kopnutí míče na soupeře

sazba I.

sazba II.

vykázání
vykázání
vykázání

ZČ 1
ZČ 1
ZČ 1

53 Nebezpečná hra
sazba I. sazba II.
Jedná se o přestupky v průběhu hry, které svým charakterem mohou ohrozit
zdraví hráčů. Jde o situace bezprostředně související s hrou a vlastní herní
akci při souboji jednotlivců nebo sekupení hráčů o míč. Jako nebezpečná
hra se posuzují zejména tyto přestupky:
skládání hráče ve výskoku pro míč, strhávání specialisty-skokana v autovém
seřazení, údery rukou mezi hráči bojujícími o míč, úmyslné podrážení nohou,
složení za krk a za hlavu, opakované skládání po odehrání míče, skládání
ve stoje s vystrčeným kolenem, náraz ramenem do trupu skládaného hráče
bez současného sevření rukama, údery rukama nebo nakopnutí soupeře
ležícího v seskupení hráčů, úmyslné šlapání po ležícím hráči, skok na hráče,
který položil pětku, pěstní duel hráčů v seskupení při souboji o míč,
úmyslné borcení mlýna,úmyslné chyby v rucku klasifikované pravidly jako
nebezpečná hra a další přestupky podobného charakteru
a) první přestupek v utkání
vykázání
b) druhý přestupek v utkání
ZČ 1
c) vyloučení (přestupek bez zranění soupeře)
ZČ 2
ZČ 3
ŽČ 3
ZČ 4
d) vyloučení (přestupek se zraněním soupeře)
Poznámka:
Pokud byl soupeř zraněn tak, že se nebude moci zúčastňovat hry ani v dalších utkáních, zastavuje
se provinilci závodní činnost nepodmíněně, a to na dobu odpovídající závažnosti zranění. O míře
závažnosti zranění se rozhodčí poradí s lékařem, nebo ji posoudí sám. V zápisu o utkání uvede
uvede podrobnosti, které zjistil při konzultaci s lékařem.
54 Tělesné napadení
V zásadě se jedná se o fyzický atak soupeře mimo vlastní hru a vlastní herní akci (např.
v roli mstitele, "trestání" soupeře za přestupek, který rozhodčí nepostřehl, "vyřizování
účtů" po předchozím střetu ve hře apod.) Je lhostejno, zda jde o úder pěstí, hlavou nebo
kopnutí.
Tělesným napadením je každý fyzický atak soupeře po přerušení hry po ukončení poločasu a po ukončení utkání, jakož i napadení hráčů na střídačce
Kopnutí soupeře ležícího na zemi nebo dupnutí na hlavu či trup se považuje v každém
případě za tělesné napadení a musí být trestáno vyloučením. Stejně se trestají přestupky,
které mají za následek zranění a vyřazení soupeře z následujícího utkání - viz čl. 54
sazba I. sazba II.
a) úder rukou nebo pěstí mimo hlavu a obličej
ZČ 1
ZČ 2
totéž se zraněním
ZČ 2
ZČ 3
b) kopnutí mimo hlavu a obličej
ZČ 3
ZČ 4
totéž se zraněním
ZČ 4
ZČ 5
c) úder hlavou, rukou nebo pěstí do hlavy nebo obličeje
ZČ 4
ZČ 5
ZČ 5
ZČ 6
totéž se zraněním
d) kopnutí do hlavy a obličeje
ZČ 5
ZČ 6
ZČ 7
totéž se zraněním
ZČ 6
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55 Užití zakázaných látek - doping
Jedná se o užití látek a metod dle aktuálního "Seznamu látek a metod
zakázaných při soutěži" ADV ČR (WADA, IRB Regulation 21)
a) zakázané látky a metody - dle čl. 10.2
první případ
zakázané látky a metody - dle čl. 10.2
druhý případ
b) specifické látky - dle čl.10.3
první případ
specifické látky - dle čl.10.3
druhý případ
specifické látky - dle čl.10.3
třetí případ
c) nelegální nakládání se zakázanými látkami
první případ
nelegální nakládání se zakázanými látkami
druhý případ
d) podávání zakázaných látek a aplikace zakázaných metod
první případ
podávání zakázaných látek a aplikace zakázaných metod
druhý případ
e) vyhýbání se testování
první případ
vyhýbání se testování
druhý případ
SAZEBNÍK TRESTŮ PRO DRUŽSTVA A KLUBY, ODDÍLY
56 Nedostatky v pořadatelské službě
a) Nepřístojnosti v řadách diváků v hledišti a těsné blízkosti hřiště, vnikání
diváků do obvodu hřiště a na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích,
funkcionářů a hráčů diváky.
b) Inzultace rozhodčích diváky na hrací ploše, v obvodu hřiště a jeho těsné
blízkosti, napadení hráčů soupeřova družstva diváky nebo náhradníky, kteří
opustili vymezený prostor na hrací ploše, v obvodu hřiště a jeho těsné
blízkosti.
Inzultace rozhodčích diváky v areálu sportoviště nebo napadení hráčů
nebo funkcionářů soupeřova družstva v areálu sportoviště.
Pozn.: UH = uzavření hřiště
57 Zaviněné nedostavení se k utkání, svévolné opuštění hřiště
utkání soutěžní dle čl.26 SŘR

trest

ZČ 2 roky
ZČ doživotní
ZČ 3-12 měsíců
ZČ 2 roky
ZČ doživotní
ZČ 4 roky
ZČ doživotní
ZČ 4 roky
ZČ doživotní
ZČ 3-24 měsíců
ZČ 3-4 roky

sazba I. sazba II.
důtka
UH 1-2
APP 500 APP 1000
UH 1-2
UH 2-4
APP 1500 APP 3000

sazba I. sazba II.
APP 500 APP 1000
úhrada nákl. soupeři

Pozn.:
soupeř má v každém případě nárok na náhradu prokázatelných nákladů
vynaložených na přípravu utkání (např. tisk a výlep plakátů, příprava a tisk
programu, náklady na přípravu hřiště apod.)
58 Nerespektování stanov, řádů a směrnic ČSRU
přestupky proti znění platných předpisů, nezaplacení APP nebo AP
Pozn.:
nezaplacení administrativně pořádkové pokuty nebo administrativního
poplatku má za následek zastavení závodní činnosti:
1. po uplynutí termínu - družstvu, za jehož přestupek byl klub trestán
2. po druhé výzvě - všem družstvům klubu, a to i přátelských utkání
59 Úmyslné ovlivňování výsledků
Jedná se o úmyslné nenastoupení k utkání s cílem dosáhnout kontumačního výsledku, opuštění hřiště, sabotování hry a kopů na branku.
a) bez prokázaného podplacení
b) s prokázaným podplacením
60 Užití zakázaných látek - doping
Jedná se o užití látek a metod dle aktuálního "Seznamu látek a metod
zakázaných při soutěži" ADV ČR (WADA, IRB Regulation 21)
družstvo je trestáno, pokud je pozitivně testováno 2 a více jeho členů

sazba I. sazba II.
APP 1000 APP 3000

sazba I.

sazba II.

APP 1000 APP 3000
vyloučení ze soutěže
trest
odebrání 3 bodů
APP 3000 Kč
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52 Nečistá hra
Jedná se o přestupky ve hře při vlastní herní akci nebo bezprostředně po
herní akci a v přímém kontaktu s hráči, kteří mají míč v držení, případně
v seskupení hráčů v přímém souboji o míč
a) údery při boji o míč, sekání rukou při odmítání, strkání, tahání hráče bez míče,
nečisté skládání a odmítání, bránění ve hře, skládání bez míče, naskakování
na mlýny a skrumáže, šlapání po ležících hráčích při pokusech o uvolnění
míče ve skrumáži
b) vzájemná potyčka (strkanice) vzniklá v souvislosti se soubojem o míč
c) hození míče na soupeře, kopnutí míče na soupeře

sazba I.

sazba II.

vykázání
vykázání
vykázání

ZČ 1
ZČ 1
ZČ 1

53 Nebezpečná hra
sazba I. sazba II.
Jedná se o přestupky v průběhu hry, které svým charakterem mohou ohrozit
zdraví hráčů. Jde o situace bezprostředně související s hrou a vlastní herní
akci při souboji jednotlivců nebo sekupení hráčů o míč. Jako nebezpečná
hra se posuzují zejména tyto přestupky:
skládání hráče ve výskoku pro míč, strhávání specialisty-skokana v autovém
seřazení, údery rukou mezi hráči bojujícími o míč, úmyslné podrážení nohou,
složení za krk a za hlavu, opakované skládání po odehrání míče, skládání
ve stoje s vystrčeným kolenem, náraz ramenem do trupu skládaného hráče
bez současného sevření rukama, údery rukama nebo nakopnutí soupeře
ležícího v seskupení hráčů, úmyslné šlapání po ležícím hráči, skok na hráče,
který položil pětku, pěstní duel hráčů v seskupení při souboji o míč,
úmyslné borcení mlýna,úmyslné chyby v rucku klasifikované pravidly jako
nebezpečná hra a další přestupky podobného charakteru
a) první přestupek v utkání
vykázání
b) druhý přestupek v utkání
ZČ 1
c) vyloučení (přestupek bez zranění soupeře)
ZČ 2
ZČ 3
ZČ 4
d) vyloučení (přestupek se zraněním soupeře)
ZČ 3
Poznámka:
Pokud byl soupeř zraněn tak, že se nebude moci zúčastňovat hry ani v dalších utkáních, zastavuje
se provinilci závodní činnost nepodmíněně, a to na dobu odpovídající závažnosti zranění. O míře
závažnosti zranění se rozhodčí poradí s lékařem, nebo ji posoudí sám. V zápisu o utkání uvede
uvede podrobnosti, které zjistil při konzultaci s lékařem.
54 Tělesné napadení
V zásadě se jedná se o fyzický atak soupeře mimo vlastní hru a vlastní herní akci (např.
v roli mstitele, "trestání" soupeře za přestupek, který rozhodčí nepostřehl, "vyřizování
účtů" po předchozím střetu ve hře apod.) Je lhostejno, zda jde o úder pěstí, hlavou nebo
kopnutí.
Tělesným napadením je každý fyzický atak soupeře po přerušení hry po ukončení poločasu a po ukončení utkání, jakož i napadení hráčů na střídačce
Kopnutí soupeře ležícího na zemi nebo dupnutí na hlavu či trup se považuje v každém
případě za tělesné napadení a musí být trestáno vyloučením. Stejně se trestají přestupky,
které mají za následek zranění a vyřazení soupeře z následujícího utkání - viz čl. 54
sazba I.
a) úder rukou nebo pěstí mimo hlavu a obličej
ZČ 1
totéž se zraněním
ZČ 2
b) kopnutí mimo hlavu a obličej
ZČ 3
totéž se zraněním
ZČ 4
c) úder hlavou, rukou nebo pěstí do hlavy nebo obličeje
ZČ 4
totéž se zraněním
ZČ 5
d) kopnutí do hlavy a obličeje
ZČ 5
totéž se zraněním
ZČ 6
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sazba II.
ZČ 2
ZČ 3
ZČ 4
ZČ 5
ZČ 5
ZČ 6
ZČ 6
ZČ 7

