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EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ OD SEZÓNY 2017/2018
1.

Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen druhý vyšší trest - sčítají se osobní tresty /10´/, osobní
tresty do konce utkání /20´/ a tresty 5+OK (eviduje se jako jeden VT) - zastavuje se mu automaticky
činnost na 1 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži.
Výklad
➢ Pokud je témuž hráči v jednom utkání v témže čase uložen osobní trest na deset minut (OT) a následně
osobní trest do konce utkání - jako součást trestu 5+OK (jde o dva VT za dvě různá provinění) ,
zaznamenávají se do evidence oba dva vyšší tresty a hráči je zastavena činnost na následující utkání
v téže soutěži.
➢ Pokud je témuž hráči v jednom utkání v témže čase uložen OT za nesportovní chování, v němž hráč
pokračuje a následkem je uložení OK, zaznamená se do evidence VT pouze jeden trest. Pokud má
pokračující nesportovní chování hráče za následek uložení trestu ve hře, je předán Disciplinární komisi
ČMSHb k potrestání a vydání rozhodnutí. Do té doby má automaticky zastavenou činnost. V takovém
případě se jiný VT hráči do evidence trestů nezaznamená.
➢ Pokud je témuž hráči v jednom utkání v různých časech uložen OT a OK (i jako součást trestu 5+OK),
zaznamenávají se do evidence oba dva vyšší tresty a hráči je zastavena činnost na následující utkání
v téže soutěži.

2.

Jestliže je témuž hráči v téže soutěži uložen další druhý vyšší trest (celkově třetí a čtvrtý), zastavuj e
se mu automaticky činnost na 2 následující (nejbližší) utkání v téže soutěži.

3.

Takto se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje při každém dalším druhém
vyšším trestu na dvojnásobek, tj. na 4, 8, 16 utkání atd.

4.

Tresty sledují kluby (vedoucí družstev) za jednotlivá družstva a zodpovídají v plné míře za zastavení
činnosti provinivšího se hráče. Není povinností klubu hlásit tyto případy DK, která nebude vydávat
rozhodnutí ve věci zákazu startu v následujícím/nejbližším (resp. následujících/nejbližších) utkání (resp.
utkáních) a kluby nebudou za VT finančně postihovány, (neplatí pro TH).

5.

Nastoupí-li hráč ke hře v nejbližším soutěžním utkání po obdržení výše jmenovaných trestů v příslušné
kategorii, jedná se o neoprávněný start se všemi hracími a disciplinárními důsledky.

6.

VT se do nové sezóny nepřenášejí (neplatí pro TH).

7.

Evidenci průběžně uložených vyšších trestů vede pověřený člen Ligové komise, který rovněž kontroluj e
dodržení ustanovení o zastavení startu hráčů dle výše uvedených pravidel. Při zjištění neoprávněného
startu řeší LK z toho vyplývající hrací důsledky a současně podá podnět DK k vyvození disciplinárních
důsledků.

Platí od 1. července 2017.
Současně platí Metodický pokyn pro DK ČMSHb a DK RSHb pro VT uložené v sezóně 2016/17 s přesahem do
sezóny 2017/2018.
Schváleno Předsednictvem ČMSHb 19. dubna 2017.

Ing. Milan Hušek, v.r.
vedoucí ÚSH ČMSHb
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