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Sankce a jejich uplatňování v pravidlech ČMBS
1/ Kázeňské přestupky (sportovní etika, nesportovní chování):

a) kouření, alkohol = článek A-1021 odst. 3 | hráč, rozhodčí, zapisovatel nebo člen pořadatele 
– vyloučení ze soutěže (turnaje) + podání podnětu VV SK ČMBS k zahájení disciplinárního 
řízení v souladu s Disciplinárních řádem (dále jen „DŘ“) | pořadatel

b) zvlášť hrubým (závažným) způsobem porušení zásad sportovní etiky =
i. článek C-1007 odst. 3 písm. a) a článek 8.3 DŘ | hráč – Administrativně pořádková pokuta 

(dále též „APP“) až do výše 1.000 Kč | řídící orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, 
regionální – ambasador Čechy, Morava)

ii. článek E-1007 odst. 1 | hráč – přerušení zápasu | rozhodčí v součinnosti s vrchním 
rozhodčím vydá konečné neodkladné rozhodnutí a písemný záznam o vyřešení 
kázeňského přestupku je postoupen direktoriátu soutěže nebo VV SK ČMBS

iii. článek E-1007 odst. 2 | hráč – vyloučení ze zápasu | rozhodčí
iv. článek F-8001 odst. 3 | hráč, družstvo – vyloučení ze soutěže (turnaje) | delegát

c) porušení sportovní kázně nebo zásad sportovní etiky (nesportovní chování) =
i. článek E-2006 odst. 9 | hráč – napomenutí, vyloučení ze zápasu, vyloučení z utkání 

(soutěže, turnaje); kapitán družstva – napomenutí, zbavení výkonu funkce do konce 
utkání; družstvo – napomenutí, vyloučení z utkání (soutěže, turnaje) | vrchní rozhodčí

ii. článek E-2007 odst. 4 | hráč – napomenutí nebo návrh vrchnímu rozhodčímu, resp. 
direktoriátu soutěže (turnaje), na přísnější potrestání | rozhodčí

d) podání ústní námitky rozhodčímu nebo vrchnímu rozhodčímu způsobem odporujícím 
zásadám sportovní etiky = článek E-2009 odst. 1 | hráč, kapitán družstva | postup podle 
písmene b) či c)

2/ Administrativně pořádková pokuta (a článek 8.3 DŘ):
a) odhlášení hráče nebo družstva ze soutěže po stanovené lhůtě = články A-1017 odst. 1, 2 

a C-1002 odst. 5 | klub, ve kterém jsou hráč nebo družstvo evidováni – APP podle článku 
C-1007 odst. 2 písm. a) až do výše 1.500 Kč | řídící orgán soutěže (republikové – VV SK 
ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava); v neodkladných případech nejvyšší autorita 
v místě konání soutěže

b) nenastoupení hráče nebo družstva do soutěže (viz odstavec 6) = článek C-1007 odst. 2 
písm. b) | klub, ve kterém jsou hráč nebo družstvo evidováni – APP až do výše 1.500 Kč | 
řídící orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava)

c) odstoupení hráče nebo družstva ze soutěže (viz odstavec 6) = články A-1017 odst. 1, 2 
a C-1007 odst. 2 písm. c) | klub, ve kterém jsou hráč nebo družstvo evidováni – APP až do 
výše 1.500 Kč | řídící orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador 
Čechy, Morava); v neodkladných případech nejvyšší autorita v místě konání soutěže

d) nenastoupení hráče nebo družstva k zápasu (utkání) [viz odstavec 4 písm. b)] = články 
C-1003 odst. 2 a F-4005 odst. 1 | klub, ve kterém jsou hráč nebo družstvo evidováni – APP 
podle článku C-1007 odst. 2 písm. d) až do výše 1.500 Kč a pokuta 5.000 Kč podle bodu 5.5 
Usnesení z Valné hromady 2018 (utkání družstev řízené VV SK ČMBS) | řídící orgán soutěže 
(republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava)
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e) hráč opakované poruší pravidla ČMBS a vnitřní předpisy, což vede k uplatnění sankce 
podle pravidel ČMBS nebo DŘ (např. vyloučení ze soutěže) = články A-1017 odst. 1, 2 
a E-1007 odst. 2 | hráč – APP podle článku C-1007 odst. 3 písm. b) až do výše 1.000 Kč | řídící 
orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava)

f) pořadatel nedodrží povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních pravidel ČMBS 
a vnitřních předpisů = článek C-1007 odst. 4 | pořadatel – APP až do výše 1.000 Kč | řídící 
orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava)

3/ Vyloučení ze soutěže, ukončení zápasu:
a) kouření a požívání alkoholu = odstavec 1 písm. a)
b) hráč se opakovaně dopustí vážného provinění proti pravidlům ČMBS = odstavec 1 

písm. b) bod iii.
c) hráč nebo družstvo se dopustí závažného porušení pravidel ČMBS = odstavec 1 

písm. b) bod iv.
d) hráč nebo družstvo poruší sportovní kázeň nebo zásady sportovní etiky (nesportovní 

chování) = odstavec 1 písm. c) bod i.
e) hráč opustí vyhrazené místo bez souhlasu rozhodčího = články A-2009 a B-2007 odst. 1 | 

rozhodčí
f) hráč odmítá pokračovat ve hře po výzvě rozhodčího = článek B-2007 odst. 2 | rozhodčí
g) hráč nehraje okamžitě, když má nastoupit ke hře = článek B-2007 odst. 2 | rozhodčí
h) hráč se opakovaně dopustí stejné úmyslné chyby = článek B-2012 odst. 2 | rozhodčí
i) hráč nenastoupí včas k začátku tréninku – zdržení delší než 3 minuty = články A-1010, 

C-1003 odst. 2, F-4005 odst. 1 a E-1011 písm. o) | rozhodčí
j) hráč nenastoupí včas k začátku zápasu – zdržení delší než 3 minuty = články A-1012 odst. 1 

a E-1011 písm. p) | rozhodčí
k) hráč po řádné přestávce není včas u stolu – zdržení delší než 3 minuty = články A-1012 

odst. 6, E-1008 odst. 1 a E-1011 písm. q) | rozhodčí

4/ Diskvalifikace ze soutěže:
a) hráč nebo družstvo nedodrží lhůtu k prezentaci v soutěži = článek C-1003 odst. 2 | vrchní 

rozhodčí, pořadatel
b) hráč nebo družstvo nedodrží lhůtu nástupu k zápasu (utkání), obvykle podle časového 

rozvrhu (harmonogramu) [viz odstavec 2 písm. d)] = články C-1003 odst. 2 a F-4005 odst. 1 
| rozhodčí, vrchní rozhodčí

5/ Přerušení zápasu:
hráč se dopustí vážného provinění proti pravidlům ČMBS = odstavec 1 písm. b) bod ii.

6/ Ostatní opatření:
nenastoupení hráče nebo družstva k soutěži či odstoupení hráče nebo družstva ze soutěže 
[viz odstavec 2 písm. b) a c)] = článek A-1017 odst. 2 | hráč, družstvo – dočasné pozastavení 
účasti v soutěžích na následující soutěžní sezónu; ve zvlášť závažných případech má VV SK 
ČMBS právo uvalit vyšší sankce nebo iniciovat proces vyloučení hráče podle stanov ČMBS | 
řídící orgán soutěže (republikové – VV SK ČMBS, regionální – ambasador Čechy, Morava)
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