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BOD 1 

Sadzobník trestov za previnenie jednlotlivcov (hráči, tréneri, vedúci družstva, 

funkcionári): 

1. Vylúčenie po 2 ŽK: 

 

a) Ak bol hráč vylúčený po predchádzajúcom  napomenutí za previnenie, za ktoré by bol 

inak napomenutý. 

Trest: STOP na 1 Z 

b) Ak bol hráč vylúčený po predchádzajúcom napomenutí a ak už takýto trest odstál 

v prebiehajúcom  ročníku. 

Trest: STOP na 2 Z 

 

2. STOP za žlté karty: 

 

a) 3 ŽK = STOP na 1 Z 

b) 6 ŽK = STOP na 2 Z 

c) 9 ŽK = STOP na 3 Z 

d) Atď.. 

 

3. Vylúčenie za zakázané hranie rukou – zmarenie gólu rukou, iné 

podobné prípady: 

 

Trest: STOP na 1 Z 

 

4. Vylúčenie hráča súvisiace so zakázaným spôsobom hry: 

 

a) Previnenia hráčov, ktorých sa dopustili v neprerušenej hre v boji  o loptu, alebo 

ktorých sa dopustili neprimeranou silou, bezohľadne ak nedošlo k zraneniu hráča. 

Trest: STOP na 1 Z 

b) Ak došlo k zraneniu hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry, najmä ak 

malo za následok pracovnú neschopnosť postihnutého. 

Trest: STOP na 3 Z 



 

5. Hrubé nešportové správanie voči súperovi, spoluhráčovi, trénerovi, 

funkcionárovi, usporiadateľovi a divákom: 

 
a)  posunky, zosmiešňovanie, hanlivé výroky a iné. 

 Trest: STOP na 1 Z 

b/ pohoršujúce, urážlivé, ponižujúce výroky, hrubé urážky a vyhrážanie. 

Trest: STOP na 2 Z 

c/ opľutie napadnutého. 

Trest: STOP na 3 Z 

 

6. Hrubé nešportové správanie voči rozhodcovi: 

 
a)  kritizovanie, posunky, zosmiešňovanie, hanlivé výroky, neuposlúchnutie a iné. 

 Trest: STOP na 2 Z 

b) pohoršujúce, urážajúce, vulgárne výrazy, vyhrážanie a iné. 

 Trest: STOP na 3 Z 

c)  opľutie napadnutého.  

 Trest: STOP na 4 Z 

 

7. Telesné napadnutie: 

 
1) Napadnutie hráča súpera mimo boja o loptu alebo v prerušenej hre napadnutie 

spoluhráča, vedúceho družstva alebo funkcionára na hracej ploche a v určených 

priestoroch: 

a) sotením, mykaním, vrážaním, udretím loptou a iným podobným spôsobom, ak nedošlo  

k zraneniu napadnutého. 

Trest: STOP na 1 Z 

b) kopnutím alebo udretím vrátane pokusu o kopnutie alebo udretie, podrážanie 

napadnutého a iným podobným spôsobom, ak nedošlo k zraneniu napadnutého. 

Trest: STOP na 3 Z 



c) akýmkoľvek spôsobom, ak došlo k zraneniu napadnutého, zvlášť ak malo za následok 

pracovnú neschopnosť napadnutého. 

Trest: STOP na 4 Z 

2) Napadnutie súpera spoluhráča, vedúceho družstva, funkcionára alebo diváka, 

odplácanie napadnutia MIMO hracej plochy: 

a) Akýmkoľvek spôsobom ak nedošlo k zraneniu napadnutého. 

Trest: STOP na 3 Z 

b) Akýmkoľvek spôsobom ak došlo k zraneniu napadnutého, osobitne ak malo za 

následok pracovnú neschopnosť. 

Trest: STOP na 5 Z 

3) Napadnutie, inzultácia rozhodcu na hracej ploche i mimo neho v priamej 

súvislosti so stretnutím: 

a) Sotením, násilným vrazením, udretím, kopnutím, úmyselným podrazením, udretím 

loptou alebo iným predmetom, ako aj iným spôsobom napadnutia. 

Trest: Vylúčenie mužstva zo súťaže 

 

BOD 2 

 

1. Neoprávnený štart:  

 

a)  Za nástup hráča po vylúčení, štart počas zastavenej činnosti, neoprávnený štart 

za iný oddiel, za štart v treste a pod. sa trestá hráč: 

-  v prebiehajúcej súťaži 

       Trest: kontumácia stretnutia, peňažná pokuta, vylúčenie mužstva zo súťaže  

 

 

 

 

 

 



 

BOD 3 

 

1. Udelenie podmienečných trestov: 

Všetky podmienečné tresty je možné uložiť až po odstátí minimálne polovice pôvodného 

trestu. Udelenie podmienečného trestu je podmienené doručením žiadosti o zmenu trestu 

disciplinárnej komisií. 

 

 

BOD 4 

 

Všetky tresty udelené disciplinárnou komisiou sú podmienené uložením peňažného trestu. 

Vylúčenie družstva a jeho hráčov je možné v ďalšom ročníku kompenzovať náhradou pokuty 

tzv. vykúpením hráčov, ktorí budú chcieť v ďalšom ročníku nastupovať. Výšku úhrady 

organizátorovi určí konečný verdikt organizátor MLMF v PB na základe posúdenia skutkovej 

podstaty priestupku previneného družstva. 

 

BOD 5 

Správne poplatky: 

 

 

 

 

 

 

 


