DISCIPLINÁRNÍ A TRESTNÍ ŘÁD
1. Základní ustanovení:
Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu v malé
kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí a souhlasí s ním.

2. Disciplinární řízení:
2.1
V disciplinárním řízení se projednává porušení soutěžního řádu a provinění proti pravidlům
Milevské ligy v malé kopané jednotlivcem nebo týmem.
2.2
Pořadatelé ligy rozhodují o přestupcích na základě písemné zprávy (zápis o utkání,
stížnost) a na základě vlastních a svědeckých zjištění a výpovědí.
2.3
K jednání o vyřízení přestupku jsou pořadatelé oprávněni přizvat zúčastněné strany a ty
jsou povinny se na jednání zúčastnit. Pokud se nedostaví, bude záležitost projednána bez
jejich účasti, se všemi důsledky z toho plynoucími.
2.4
Zainteresované strany se mají možnost jednání o vyřízení přestupku zúčastnit i pokud
nebyly přizvány.
2.5
Veškeré tresty (jednotlivců i mužstev) jsou evidovány u pořadatelů ML.
2.6
Rozhodnutí o potrestání jsou mužstvům či hráčům pořadateli ligy oznamovány některým
z následujících způsobů: telefonicky, písemně, zveřejněním na vývěsce (tj. vývěska u šaten
na hřišti, kde se hraje). Zároveň budou rozhodnutí zveřejněny na internetových stránkách
ML.
2.7
Hráč, který byl v zápase vyloučen má automaticky zastavenou činnost až do doby
konečného rozhodnutí.
2.8.
Hráč, který v sezóně obdržel třetí žlutou kartu v soutěži, má automaticky zastavenou
činnost na jedno utkání téže soutěže nepodmíněně (vždy následující zápas). Po obdržení
šesté žluté karty v sezóně má zastavenou činnost na dva zápasy, po deváté žluté kartě na
tři zápasy atd.

2.9
Pokud hráč obdrží v utkání červenou kartu po dvou žlutých a je tudíž vyloučen, započítává
se mu dále jen jedna žlutá karta. Po jakémkoli obdržení červené karty má postižený hráč
zastavenou činnost na jedno utkání nepodmíněně (vždy následující zápas), o větším trestu
rozhoduje pořadatel.
2.10
Pokud hráč nastoupí k v trestu po vyloučení nebo v trestu po žlutých kartách (3, 6, 9), bude
potrestán dle řádu.
2.11
Žluté karty a neodpykané tresty za vyloučení se do nové sezóny nepřevádějí, avšak
převádějí se z podzimní sezóny do jarní (tzn. v průběhu jednoho ročníku ligy).

3. Disciplinární tresty
3.1 Za provinění jsou ukládány tyto tresty:
Jednotlivcům:
- podmínečné zastavení činnosti
- nepodmínečné zastavení činnosti
- podmínečné vyloučení z probíhajícího ročníku ML
- vyloučení z probíhajícího ročníku ML

Týmům:
- kontumační prohra
- ztráta soutěžních bodů
- vyloučení z probíhající soutěže
- podmínečné vyloučení z milevské ligy
- vyloučení z milevské ligy
3.2
Zastavení činnosti u hráčů se stanoví v rozpětí 1 až 10 utkání.

3.3
V případě velmi závažného provinění (např. inzultace rozhodčího, inzultace protihráče
apod.) může být stanoven trest vyšší, který je vymezen časovým úsekem (ohraničen
datem) a nikoli počtem utkání.
3.4
Zastavení činnosti rozhodčího může být též uloženo.

4. Závěrečná ustanovení
4.1
Disciplinární řád platí pro všechny týmy účastnící se ML v malé kopané.
4.2
Jakékoli změny a doplňky disciplinárního řádu schvalují na základě návrhu pořadatelé
Milevské ligy.
4.3
Přílohou disciplinárního řádu je sazebník trestů. O trestech rozhodují pořadatelé ligy. Druhy
trestů lze kombinovat.

