Sazebník pokut pro rozhodčí 2020
Úvodem:
Komise rozhodčích ČNS (dále jen „KR“) vydává tento materiál, navazující na Statut rozhodčího ČNS.
Účelem tohoto opatření KR je působit na rozhodčí tak, aby se vyvarovali chyb při vyplňování zápisu
o utkání, jichž se bohužel čas od času dopouštějí. Převládají chyby lehčího rázu, ale v malé míře se objevují
i takové nedostatky při vyplňování zápisu o utkání, které mají za následek podání námitek ze strany
družstev a následné řešení v rámci STK. Cílem obou zde zmiňovaných dokumentů je, aby jednotliví
rozhodčí v co největší míře eliminovali případné chyby v zápisech o utkání a přispěli tak ke zvýšení
prestiže nohejbalu mezi odbornou i laickou veřejností. Jednotlivé chyby při vyplňování zápisu o utkání
jsou rozděleny podle své závažnosti do tzv. stupňů a za chyby v jednotlivých stupních jsou odstupňované
finanční postihy.
Tento materiál je vydáván na základě platného Statutu KR, kterým je na KR přenesena z VV ČNS
působnost ve věcech drobných administrativních pochybení rozhodčích. Disciplinární provinění
rozhodčích uvedená v tomto materiálu vycházejí z platného znění Disciplinárního řádu ČNS.

DROBNÁ ADMINISTRATIVNÍ POCHYBENÍ
1) CHYBY I. STUPNĚ (postih 20 Kč za každou jednotlivou chybu; jedná se vždy o zodpovědnost
1. rozhodčího):
Nevyplnění, případně chybné vyplnění kolonek: domácí, hosté; soutěž, číslo utkání, kategorie, datum,
hřiště, 1. rozhodčí, 2. rozhodčí, pořadatel, splnění povinnosti domácího družstva, kapitán domácí, kapitán
hosté, trenér domácí, trenér hosté (poznámka: za nepodepsání trenérů a kapitánů nezodpovídá rozhodčí).

2) CHYBY II. STUPNĚ (postih 50 Kč za každou jednotlivou chybu; jedná se vždy o zodpovědnost
1. rozhodčího):
Nevyplnění, případně chybné vyplnění kolonek: začátek utkání, konec utkání, startující hráči,
registrační číslo, číslo dresu, fluktuace, začátek utkání v případě přechodu do haly.
3) CHYBY II. STUPNĚ (postih 50 Kč za každou jednotlivou chybu; jedná se vždy o zodpovědnost
obou rozhodčích):
Nevyplnění, případně chybné vyplnění kolonek: sestavy v dílčích zápasech, míče, sety, zápasy
v jednotlivých zápasech, zápasy, sety a míče ve výsledku utkání; chybějící nebo nesprávný zápis
poznámek k utkání: specifikace provinění v případě napomenutí, udělení ŽK, ČK.
Pozdní zaslání výsledku formou SMS, vč. neodeslání (zodpovědnost pouze 1. rozhodčího).

4) CHYBY III. STUPNĚ (postih 100 Kč za každou jednotlivou chybu):
Pozdní zaslání zápisu o utkání, vč. neodeslání (zodpovědnost 1. rozhodčího).
Řízení utkání nebo zápasu v úboru neodpovídajícím Rozpisu dlouhodobých i jednorázových soutěží
(zodpovědnost konkrétního rozhodčího).

DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ
/Citace platného znění Disciplinárního řádu ČNS/
4.14.1 Kdo se jako rozhodčí neomluveně nedostaví k utkání, ke kterému byl delegován, bude postižen
zákazem činnosti až na šest měsíců nebo pokutou do výše 5.000 Kč.
4.14.2 Kdo jako rozhodčí podstatně nebo opakovaně chybuje v řízení utkání či se chová neslučitelně
s postavením rozhodčího, bude postižen zákazem činnosti až na tři měsíce nebo pokutou do výše
3.000 Kč.
4.14.3 Kdo jako rozhodčí podstatně nebo opakovaně chybuje v administrativě související s výkonem
funkce, bude postižen zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo pokutou do výše 1.000 Kč.
4.14.4 Skutkové podstaty a postihy dle článku 4.14.1 až 4.14.3 tohoto předpisu se použijí obdobně i na
postih provinění instruktorů.
Závěr:
V případě pochybění rozhodčích v části „drobná administrativní pochybení“ uplatňuje jednotlivé sankce
KR, řešení disciplinárních provinění je v gesci Disciplinární komise ČNS.
Se Sazebníkem pokut a se Statutem rozhodčího ČNS jsou arbitři seznámeni vždy každoročně nejpozději
před zahájením soutěží na seminářích rozhodčích a následně jsou oba dva dokumenty zveřejněny
na oficiálních stránkách Českého nohejbalového svazu. Po skončení soutěžního období budou rozhodčí
informováni o případných finančních postizích. Pokuty budou splatné ve stanoveném termínu na účet
ČNS (viz nohejbal.org) nebo v hotovosti při vzdělávacích akcích pro rozhodčí. Případné nezaplacení
pokut bude mít za následek pozastavení delegace příslušného rozhodčího v následujícím soutěžním
období.

V Praze dne 1.1.2020

Ing. Miroslav Sachl, předseda Komise rozhodčích ČNS

