SAZEBNÍK POPLATKŮ A TRESTŮ
1. Poplatek za účast:
Výše poplatku za účast mužstva v milevské lize v malé kopané včetně způsobu úhrady
a její splatnosti bude v dostatečném časovém předstihu oznámena.

2. Bodové penalizace týmů:
2.1. Zápis o utkání
2.1.1.
Nesprávně vyhotovený nebo neúplný zápis o utkání
poprvé
- 1 bod
Nesprávně vyhotovený nebo neúplný zápis o utkání po druhé a dále –
vždy
- 2 body

2.2: Nedostavení se hlavního rozhodčího k utkání
2.2.1
1.nedostavení

- 1 body

2.nedostavení

- 2 body

3.nedostavení

- 4 body

4.nedostavení

vyloučení týmu ze soutěže

2.3. Domluvený výsledek
2.3.1
Oba týmy

- 2 body

Rozhodčí (jeho tým)

- 2 body

Kapitáni

Stop na 3 utkání

2.4 Neoprávněný start hráče
2.4.1.
- hráč nastoupil v trestu po 3,6,9 … žlutých kartách
pro mužstvo

0:5 technická kontumace

pro mužstvo
- hráč nastoupil v trestu po vyloučení (červené kartě)
kontumace pro mužstvo

0:5 technická

- hráč hrál na „černo“
kontumace

0:5 technická

2.5 Týmy
2.5.1
- mužstvo nemá k utkání míč (poprvé)

napomenutí

- mužstvo nemá k utkání míč (po druhé a více)

vždy: - 1 bod

2.5.2
- mužstvo nemá stejné dresy a čísla na nich (poprvé)

napomenutí

- mužstvo nemá stejné dresy a čísla na nich (po druhé a více)

vždy: - 1 bod

2.6. Nedostavení se pomezního rozhodčího
2.6.1
- nedostaví se pomezní rozhodčí (poprvé)

napomenutí

- nedostaví se pomezní rozhodčí (podruhé a více)

vždy: - 1 bod

2.7 OSTATNÍ:
TECHNICKÁ KONTUMACE JE VŽDY 0:5.
PRO UDĚLENÍ TRESTŮ A POSTIHŮ JE ROZHODUJÍCÍ ZÁZNAM V ZÁPISE O
UTKÁNÍ,POŘADATELÉ NEBUDOU BRÁT NA POZDĚJŠÍ SDĚLENÍ ZŘETEL.

3. Závěrečná sdělení
Veškeré příjmy ze startovného a případných pokut budou ukládány na účet u
pořadatele turnaje. Tyto příjmy budou sloužit výhradně pro potřeby zajištění Milevské

pořadatele turnaje. Tyto příjmy budou sloužit výhradně pro potřeby zajištění Milevské
ligy (tj. zaplacení nájmu hřiště, odměny za umístění, administrativa, zlepšení
podmínek v malé kopané apod.).

