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Sazebník trestů a pokut ČSVP
platný od – 1.7.2013

PŘESTUPKY JEDNOTLIVCŮ (hráč, trenér, funkcionář)

1. Technické přestupky proti Pravidlům vodního póla

1.1 technický přestupek hráče  Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, bez dalšího postihu

1.2 technický přestupek trenéra Žlutá karta, bez dalšího disciplinárního postihu

1.3 opakovaný technický přestupek trenéra Červená karta  a zastavení činnosti na 1 utkání

1.4 Červená karta  a zastavení činnosti na 1 utkání

2. Nesportovní chování na hřišti, kritika a znevažování výroku rozhodčího

2.1 Nesportovní chování hráče  VP 21.10 Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, bez dalšího postihu

2.2 kritika výroku rozhodčího hráčem

2.3 kritika výroku rozhodčího trenérem Žlutá karta, bez dalšího disciplinárního postihu

2.4 kritika výroku rozhodčího trenérem po udělení žluté karty Červená karta a zastavení činnosti na 1 utkání

2.5 Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání

3. Urážky a  vulgarismy na adresu rozhodčích, funkcionářů, hráčů a dalších složek ČSVP

3.1 Urážky a vulgarismy od hráče

3.2

3.3 Urážky a vulgarismy od trenéra Žlutá karta, bez dalšího disciplinárního postihu

3.4 Urážky a vulgarismy od trenéra po udělení žluté karty Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání

3.5 Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání

4. Vyhrožování na adresu rozhodčích, funkcionářů, hráčů a dalších složek ČSVP 

4.1 Vyhrožování hráčem

4.2 Vyhrožování trenérem po udělení žluté / červené karty zastavení činnosti na 3 utkání a podnět k prošetření DK

4.3

5 Fyzické napadení hráčů, rozhodčích, funkcionářů 

5.1 nebezpečný kontakt s protihráčem Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, bez dalšího postihu

5.2 brutalita 

technický přestupek funkcionáře, asistenta, vedoucího 
družstva, lékaře   

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 1 utkání

kritika výroku rozhodčího funkcionářem, asistentem, 
vedoucím družstva, lékařem   

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 1 utkání

Urážky a vulgarismy hráče vyloučeného do konce utkání 
s náhradníkem

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 3 utkání

Urážky a vulgarismy od funkcionáře, asistenta, 
vedoucího družstva, lékaře  

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 3 utkání

Vyhrožování funkcionářem, asistentem, vedoucím 
družstva, lékařem   

Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání a podnět k 
prošetření DK

Vyloučení do konce utkání bez náhradníka(+4min a pokutový 
hod) a zastavení činnosti na 3 utkání
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5.3

6. Neoprávněný start

6.1 Start na neplatný registrační průkaz

trenér, asistent, funkcionář  -   

6.2 Start na cizí registrační průkaz

trenér, asistent, funkcionář  -   

6.3

trenér, asistent, funkcionář  -   

7 Porušení zásad o použití dopingu

5.1 první provinění zastavení činnosti na 6 měsíců a podnět k prošetření DK

5.2 opakované provinění

Poznámka:

8. Nesprávné chování diváků
8.1

8.2 Pokus o inzultaci rozhodčího v areálu plovárny uzavření hřiště na 2 utkání, pořádková pokuta 5.000,- Kč

9.
9.1

9.2

10.

inzultace, včetně pokusu o inzultaci hráče, rozhodčího, 
funkcionáře, mimo hřiště ale v areálu sportoviště

zastavení činnosti min. Na 3 utkání a podnět k dalšímu 
prošetření DK 

Vyloučení hráče do konce utkání s náhradníkem, zastavení 
činnosti na 3 utkání 

Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání a podnět k 
prošetření DK

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 3 utkání a podnět k prošetření DK

Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání a podnět k 
prošetření DK

Neoprávněný start hráče v době trestu, před vyjádřením 
STK nebo DK, nebo start bez vyřízeného přestupu či 
hostování

Vyloučení do konce utkání s náhradníkem, zastavení činnosti 
na 3 utkání a podnět k prošetření DK

Červená karta a zastavení činnosti na 3 utkání a podnět k 
prošetření DK

zastavení činnosti a postih dle pravidel a řádů  
Antidopingového výboru České republiky

Hráč, který je potrestán zastavením činnosti nesmí hrát v dané soutěži, ve které trest získal. Trest se mu započítává jen v té 
soutěži, ve které se dopustil přestupku.

Pokud v daném soutěžním ročníku trest nevyprší, přenáší se do ročníku následujícího.

V případě, že v dalším ročníku již hráč, kterému je zastavena činnost není na soupisce dané soutěže, přenáší se tento trest 
do nejvyšší soutěže, ve které je na soupisce. Toto se týká pouze domácích soutěží, ne reprezentace.

PŘESTUPKY KOLEKTIVŮ – bez změny

Nesportovní chování, urážlivé pokřikování na hráče 
nebo rozhodčí 

pořádková pokuta 500,-Kč, při 2. provinění pořádková pokuta 
3.000,- Kč, při dalším provinění uzavření hřiště na 1 utkání a 
pořádková pokuta 5.000,- Kč atd.

Poznámka: pokud je trestem uzavření hřiště, týká se družstva, při jehož utkání k přestupku došlo.

Zaviněné nedostavení se k utkání
k přátelskému utkání důtka a náhrada vzniklých nákladů pořadateli se zastavením 

činnosti družstva do doby zaplacení
k mistrovskému utkání, k utkání, které je v termínové 
listině

viz Soutěžní řád čl. 54, písm. b. kontumačním výslekdem 6:0, 
pořádková pokuta 1.000,-Kč za zápas a náhrada 
prokazatelných výdajů. Zastavení činnosti trenérovi a 
kapitánovi družstva na 1 měsíc

Svévolné opuštění hřiště celým družstvem  nepodmíněné zastavení činnosti družstva na 1 utkání, ztráta 4 
bodů (v případě jiného bodového systému ztráta bodů za 2 
vítězství). Nepodmíněné zastavení činnosti trenérovi na 1 
měsíc, nepodmíněné zastavení činnosti kapitánovi družstva 
navíc na 2 utkání. Pořádková pokuta do výše 500,- Kč. 
Družstvo, které se provinilo, je potrestáno kontumačním 
výsledkem 0:6Poznámka č. 1: Neuskuteční-li se utkání vinou obou družstev nebo je-li vinou obou družstev předčasně ukončeno, neobdrží 

body žádné družstvo a je jim započten pasívní poměr 0:6;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.  zastavení činnosti celému oddílu až do doby zaplacení

21.

22.

23.

PŘESTUPKY ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ

24.

25.

26.
27.

28.

29.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poznámka č. 2: V případě, že zastavení činnosti družstvu se nedá aplikovat v daném ročníku, odpočítá se družstvu 6b. z 
konečné tabulky soutěže. Odpočítané 4 resp. 6 bodů se považují za 2 resp.3 kontumační výsledky.

Sehrání utkání v době zastavení činnosti pořádková pokuta do výše 500,- Kč a nepodmíněné zastavení 
činnosti na další 2 až 4 měsíce 

Sehrání utkání s družstvem, které má zastavenou 
činnost 

nepodmíněné zastavení činnosti na 1 měsíc a pořádková 
pokuta do výše 300,- Kč

Úmyslné ovlivňování výsledků utkání, machinace 
narušující regulérnost soutěže, podplácení hráčů 
nebo rozhodčího, přísliby nepřináležejících náhrad a 
odměn 

okamžité vyloučení ze soutěže a pro následující ročník 
zařazení  do nižší soutěže

Nerespektování platných směrnic příkazů a nařízení, 
nedodržení podepsaných dohod, Soutěžního řádu 
nebo rozpisu soutěže 

pořádková pokuta do výše 1.000,- Kč a náhrada výdajů  
oddílům a orgánu, který soutěž řídí

Nevyplacení náhrad podle směrnic delegovaným 
rozhodčím a funkcionářům

pořádková pokuta do výše 500,- Kč a dodatečná náhrada 
nákladů

Sehrání utkání s hráčem, který má nepodmíněný 
trest  

kontumace utkání a nepodmíněný trest pro trenéra na 4 až 6 
utkání

neodpovídá-li soupiska družstva soupisce uložené u 
řídícího výboru nebo nastoupí-li družstvo bez 
soupisky;

pořádková pokuta do výše 500,- Kčdružstvo, které se provinilo, 
je potrestáno kontumačním výsledkem 0:6

odmítne-li družstvo předložit rozhodčímu 
předepsané doklady ke kontrole;

pořádková pokuta do výše 500,- Kč družstvo, které se 
provinilo, je potrestáno kontumačním výsledkem 0:6 

Nezaslání zápisu o utkání STK a KR první pracovní 
den po jeho konání (rozhoduje datum podacího 
razítka)

pořádková pokuta 200,- Kč za každý případ

Nezaplacení udělené pokuty v daném termínu
Odmítne-li družstvo uzavřít dohodu o náhradním 
rozhodčím, či odmítne-li nastoupit k utkání řízenému 
náhradním rozhodčím podle ustanovení SŘ čl.54-58.

pořádková pokuta do výše 500,- Kč družstvo, které se 
provinilo, je potrestáno kontumačním výsledkem 0:6 

Zjištění použití dopingu postih v souladu s pravidly vydávanými a upřesňovanými 
Antidopingovým výborem České republiky

Nenahlášení startu, v zahraničí nebo doma viz.čl.14 porušení čl. 14. SŘ se trestá pokutou až do výše 50 tisíc Kč, o 
které rozhodne VV. 

Opožděný příchod k utkání, na které byl řádně 
delegován 

pokuta 100,- Kč za každé utkání

Neomluvená neúčast na utkání, na které byl řádně 
delegován 

pokuta 300,- Kč a nepodmíněné zastavení činnosti na 1 utkání

Neodůvodněné odmítnutí řádné delegace na utkání nepodmíněné zastavení činnosti na 1 utkání
Nesportovní chování na hřišti vůči hráčům, 
funkcionářům nebo divákům 

nepodmíněné zastavení činnosti na 3 utkání

Hrubé porušení pravidel, Soutěžního nebo 
Registračního řádu 

nepodmíněné zastavení činnosti na 3 utkání

Nedodržení předepsaného oblečení. pokuta 100,- Kč za každé utkání
 Poznámka: Standartně dlouhé bílé kalhoty, bílá košile / polokošile či tričko a uzavřená obuv s převládající bílou barvou. Dle 
požadavku pořadatele či sponzora může být použito triko či košile jiné barvy, avšak oba rozhodčí řídící utkání musí mít 
stejnou barvu trika.  

Řešení konkrétních případů přísluší Sportovně technické komisi nebo Komisi rozhodčích, případně Disciplinární komisi..

Tento Sazebník trestů a pokut nabývá účinnosti dnem  ............ a tím současně pozbývá platnost dříve vydaný
Sazebník trestů a pokut včetně všech doplňků.
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