
 TRESTNÍ  ŘÁD  SOUTĚŽE  FOTBALOVÉ  LIGY  NEAFO  SENIOR 

 

1.  Žlutá karta               50,-Kč,     a   odečtení 20 bodů ze soutěže slušnosti. 

2.  Červená karta        100,-Kč,    a   odečtení 100 bodů ze soutěže slušnosti 

a zákaz  činnosti na jeden zápas. 

3.  Podle závažnosti za udělení ČK se trest může zvýšit dle rozhodnutí Disciplinární 

komise. 

4.  Pokud mužstvo nesouhlasí s výrokem DK může se odvolat do 7. dnů u užšího 

výboru LNS. 

5.  Pokud hráč nezaplatí  ŽK nebo ČK, bude mu zadržen registrační průkaz a hráč 

nesmí   nastoupit k utkání, a to až do uhrazení daného poplatku (pokuty za karty). 

6.  Za prokazatelné ovlivnění utkání je pokuta 3.000,-Kč, nebo vyloučení ze 

soutěže. 

7.  Inzultace rozhodčího, člena org. výboru, komisaře, delegáta, asistenta 

rozhodčího znamená pro mužstvo pokuta 500,-Kč a  odečtení 100 bodů ze 

soutěže slušnosti a vyloučení hráče ze soutěže na 1 rok.  

8. V případě hrubých nadávek a urážek hráčů, kteří nejsou v dresech, ale jsou 

registrováni v některém z mužstev LNS a sedící na střídačce, za nevhodné 

chování fanoušků a příznivců mužstva na střídačce, bude potrestáno mužstvo 

rozhodčím utkání. 

9.  Za neplnění povinnosti služby na hřišti se uděluje pokuta 500,-Kč a odečtení 100 

bodů ze soutěže slušnosti. 

10. Za neúčasti mužstva, bez řádné omluvy a důvodu, se uděluje pokuta  500,-Kč a 

odečtení 100 bodů  ze soutěže slušnosti a kontumační výsledek. 

11. Přestupky, které vzniknou během soutěže, bude řešit OV ihned po ukončení 

hracího kola. 

12. Za svévolné opuštění hřiště mužstvem se uděluje pokuta ve výši 500,-Kč a   

odečtení 100 bodů ze soutěže slušnosti a kontumační výsledek utkání. 

13. Za svévolné opuštění hřiště hráčem se udělí ČK a pokuta ve výši 100,-Kč a 

odečtení 100bodůze soutěže slušnosti, a rozhodnutí o trestu DK. 

14. Za neúčast na schůzích organizačního výboru, během jednoho roku se udílí 

pokuta    500,-Kč 

15. Za 3x porušení směrnic, nebo trestního řádu,  a neplnění úkolů během roku se 

uděluje pokuta ve výši 1.000,-Kč. V případě nezaplacení se mužstvo vyloučí ze 

soutěže na jeden rok. 

  

 V Krnově 10.02.2018 


