PŮSOBNOST TRESTŮ ZASTAVENÍ ZÁVODNÍ ČINNOSTI V SOUTĚŽÍCH
SVAZU FUTSALU ČR
Trest zastavení závodní činnosti na časové období:
Hráč nesmí nastoupit v žádné mistrovské a pohárové soutěži SF ČR do stanoveného termínu uplynutí
trestu.
V době trvání trestu je pozastavena možnost přestupovat či hostovat do klubu jiné soutěže.
Trest zastavení závodní činnosti na počet utkání:
Hráč nesmí nastoupit v soutěži, kde mu byl trest udělen, a to v příslušném počtu utkání až do
vyčerpání trestu.
Aktuální výši trestu je povinen evidovat vedoucí družstva, zároveň je zveřejňována na oficiálních
internetových stránkách příslušné soutěže.
Způsob evidence trestu zastavení závodní činnosti (nebo jeho zbytku) v případě přestupu či hostování
hráče a po ukončení soutěžního ročníku (sestup či postup klubu) je upraven takto:
1. V případě přestupu či hostování hráče do klubu, jehož tým je účastníkem soutěže jiného
stupně:
-

Působnost trestu se přenáší, hráč nesmí nastoupit a vykonává trest (nebo jeho zbytek)
v soutěži jiného stupně.
Pokud má klub, kam hráč s trestem se zastavenou činností přestoupil či je zde na hostování,
týmy „A“, „B“, „C“ atd., je pro výkon tohoto trestu rozhodující, na jakou soupisku týmu je
zapsán. Působnost trestu se v tomto případě přenáší do soutěže, kterou hraje tým, na jehož
soupisku byl hráč zapsán (např. pokud je hráč zapsán na soupisku „B“ týmu, vztahuje se trest
pouze na soutěž, kterou hraje tento tým, nevztahuje se na soutěže „A“, příp. „C“ týmu).

2. V případě postupu či sestupu klubu, v němž je registrován hráč s trestem zastavení
činnosti (nebo jeho zbytkem) – analogicky i v případě neúčasti klubu v soutěži, kde byl trest
udělen z jiného důvodu:
-

Působnost trestu se přenáší, hráč nesmí nastoupit a vykonává trest (nebo jeho zbytek)
v soutěži jiného stupně (kam klub, příp. jeho tým, postoupil nebo sestoupil).
Pokud má tento klub více týmů („A“, „B“, „C“ atd.) vykonává hráč trest pouze v soutěži, do
které tým postoupil či sestoupil (např. „A“ tým hraje 1.CL, „B“ tým, kde hráč obdržel trest,
postoupil do divize – v této soutěži si hráč trest vykoná, za další týmy klubu může hrát).

V případě postupu či sestupu klubu, či jeho týmu, do jiné úrovně soutěže, platí oznamovací povinnost
a přenos informace o uděleném trestu mezi příslušnými disciplinárními subkomisemi s aktivní účastí
vedoucího postupujícího či sestupujícího klubu.

Trest zastavení závodní činnosti na počet utkání v Poháru FAČR:
Mezi krajskou a celostátní částí Poháru FAČR:
-

se přenáší trest zastavení závodní činnosti za udělenou ČK a za příslušný počet ŽK,
se ruší počet udělených ŽK v krajské části.

Trest zastavení závodní činnosti v případě nevyčerpání trestu se převádí do následujícího ročníku.
Do vykonání trestu se započítávají všechna utkání nového ročníku, včetně základní (městské,
okresní, krajské) části soutěže.
Tuto směrnici schválila KF FAČR na svém zasedání dne 13.9.2014

