Český svaz mariáše

Disciplinární řád
Článek I.

Základní ustanovení

1. Disciplinární řád vydává Předsednictvo Českého svazu mariáše (dále jen Svazu) a je závazný pro všechny
pořadatele, rozhodčí a účastníky turnajů pořádaných Svazem nebo pod záštitou Svazu.
2. Jednotlivé sekce Svazu mohou k tomuto řádu vydávat dodatky zohledňující specifické charakteristiky různých
druhů mariáše, ale nesmí jimi rušit nebo pozměňovat obsah původních ustanovení.
Článek II.

Definice pojmů

1. Disciplinární řád zavádí tyto zkratky pro různou četnost provinění a postihy za ně:
X/
X/J
X/V
-X PB
X,- Kč
DPT
D1T
D1R
D5R
DD

x-té provinění stejného druhu nezávislé na počtu turnajů
x-té provinění hráče během jednoho turnaje
x-té provinění hráče během více turnajů po dobu sledování prvního provinění
odečtení x PB z výsledku kola, ve kterém došlo k provinění
pokuta x Kč dle Sazebníku, který je Přílohou č. 1 tohoto předpisu
diskvalifikace z probíhajícího turnaje
diskvalifikace z posledního turnaje a zákaz startu na následujícím turnaji téže soutěže
diskvalifikace na dobu 1 roku od data uložení postihu
diskvalifikace na dobu 5 let od data uložení postihu
doživotní diskvalifikace

2. Postih D1T se vztahuje pouze na turnaj v té soutěži, ve které byl uložen. Postihy D1R, D5R a DD se vztahují
na všechny turnaje pořádané Svazem nebo pod záštitou Svazu.
3. Nelze-li udělit postih odečtení PB, protože na daném turnaji nejsou PB počítány, udělí rozhodčí postih dle
předcházejícího počtu a četnosti provinění, a to i pokud byl takový postih již jednou uložen.
Článek III.
§1

Nerespektování Pravidel a Soutěžního řádu
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který se vědomě a opakovaně dopouští jednání klasifikovaných
jako renonc, či překročí jakékoliv herní omezení dané Pravidly či Soutěžním řádem. Jedná se zejména o
opakované zdržování hry, opakované chybné rozdání či zahájení nové hry po ohlášení konce kola.
1/
2/
3/J
3/V
4/V

§2

Provinění a sankce

napomenutí
-50 PB
DPT
-100 PB
D1T

Odmítnutí platby
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který odmítne plně nebo i jen z části vyrovnat svůj finanční
závazek vyplývající z ohlášené a ukončené hry. K dalšímu turnaji po vypršení trestu může být hráč
připuštěn pouze v případě, že svůj závazek zcela vyrovnal.
1/
2/

DPT
D1R

§3

Kouření nebo konzumace alkoholu v hlavním hracím prostoru
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který v době konání turnaje kouřil nebo konzumoval alkoholické
nápoje (s výjimkou deseti- či méně stupňového piva) v hlavním hracím prostoru.
1/
2/
3/J
3/V
4/V

§4

Zjevné opilství
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, jehož chování pod vlivem alkoholu v době a místě konání
turnaje obtěžuje nebo jakkoliv jinak negativně ovlivňuje ostatní účastníky turnaje.
1/
2/
3/

§5

napomenutí
-50 PB
DPT
-100 PB
D1T

Fyzické napadení
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který v době a místě konání turnaje fyzicky napadl jakoukoliv
přítomnou osobu. Hráč, který se napadení přiměřeně fyzicky bránil, postižen nebude.
1/
2/

§7

DPT
D1T
D1R

Slovní napadení
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který se v době a místě konání turnaje ponižujícím, urážejícím,
vulgárním či jakýmkoliv jiným nevhodným způsobem vyjadřuje na adresu jiného účastníka turnaje, zejména
pokud tímto způsobem zaujímá postoj k jeho hráčským kvalitám. Ve zvlášť společensky nebezpečném
případě, kdy slovní napadení má charakter vyhrožování jakoukoliv formou fyzického napadení nebo
poškození majetku, následuje po napomenutí postup dle §6. Tento paragraf (§6) bude rovnou uplatněn
v případě, že hráč již má jakýkoliv záznam v Rejstříku trestů.
1/
2/
3/J
3/V
4/V

§6

napomenutí
-50 PB
DPT
-100 PB
D1T

D1R
DD (při napadení hrubé povahy bude postih DD udělen již při prvním provinění)

Manipulace s výsledky
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který účelově pozměnil záznamy o dosažených výsledcích,
zejména záznamy na stolovém lístku. Za manipulaci s výsledky je považováno i rozepisování her
hodnocených 50 a více PB na menší bodové přípisy.
1/
2/

DPT
D5R

§8

Nesprávné vyplnění turnajových listin
Podle tohoto paragrafu bude peněžitou pokutou X,- Kč postižen hráč, který je zodpovědný za řádné a úplné
vyplnění příslušné turnajové listiny. Za soupisku družstva je zodpovědný kapitán. Za stolový lístek jsou
zodpovědní všichni hráči od příslušného stolu. Za osobní lístek, je-li používán, je zodpovědný každý
konkrétní účastník turnaje. Pořadatelé soutěží či samostatných jednorázových turnajů jsou oprávněni snížit
sazbu stanovenou Sazebníkem až na 0 Kč.

§9

Narušování průběhu turnaje
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který jakýmkoliv způsobem narušuje řádný a plynulý průběh
turnaje, zejména pokud brání zpracování výsledků nebo ruší při oficiálních aktech.
1/
2/
3/J
3/V
4/V

napomenutí
-50 PB
DPT
-100 PB
D1T

§ 10 Nedokončení kola
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který svévolně nedokončí kolo, aniž by k tomu měl závažný
důvod a sdělil jej některému z delegovaných rozhodčích.
1/
2/

D1T
D1R

§ 11 Nerespektování pokynů pořadatele
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který v místě konání turnaje nedodržuje pokyny stanovené
pořadatelem v propozicích turnaje nebo pořadatelem vyhlášené při zahájení nebo ukončení turnaje.
1/
2/
3/J
3/V
4/V

napomenutí
-50 PB
DPT
-100 PB
D1T

§ 12 Opakované porušování DŘ
Tento paragraf bude uplatněn vůči hráči, který se opakovaně dopustil přestupku dle § 1, 3, 5, 9 nebo 11. Při
druhém a jakémkoliv dalším provinění proti kterémukoliv z výše uvedených paragrafů bude hráč postižen,
jako by se jednalo o opakované provinění v rámci paragrafu, který byl porušen naposledy.
§ 13 Nastoupení hráče pod cizím jménem
Podle tohoto paragrafu bude postižen hráč, který fyzicky nastoupil pod cizím jménem.
1/
2/

D5R
DD

§ 14 – 20 Rezerva
Článek IV.

Další sankce vyplývající z diskvalifikace hráče

§ 21 Odpisy bodů
V souvislosti s turnajem, který je součástí ucelené soutěže (ligy), bude navíc diskvalifikovanému hráči
odečten poloviční počet bodů za pořadí jednotlivců (BPJ), než jakého mohl v klasifikaci jednotlivců
maximálně dosáhnout vítěz turnaje. Např. činí-li maximální dosažitelný zisk 220 BP, odečte se
potrestanému hráči 110 BP ze zisku BP v celé soutěži. Diskvalifikovaný hráč se škrtá z výsledkové listiny
se všemi důsledky.
§ 22 Vyřazení hráče ze sestavy družstva
Byl-li uložen trest diskvalifikace v souvislosti s turnajem, na kterém byl daný hráč přihlášen za družstvo,
škrtá se z jeho soupisky a do konce příslušné celoroční soutěže nemůže být zapsán na soupisku žádného
družstva.
§ 23 Postih družstva
Byl-li uložen trest diskvalifikace v souvislosti s turnajem, na kterém byl daný hráč přihlášen za družstvo,
bude tomuto družstvu odečten poloviční počet bodů za pořadí družstev (BPD), než jakého mohl v klasifikaci
družstev maximálně dosáhnout vítěz turnaje.
§ 24 Dlouhodobé diskvalifikace
Hráčům potrestaným D1R nebo D5R se do ukončení jejich trestu pozastavuje členství ve Svazu. V případě
uložení trestu DD je Předsednictvo povinno předložit nejbližší Konferenci delegátů ke schválení návrh na
zbavení členství hráče ve Svazu.
§ 25 Nastoupení hráče pod cizím jménem za družstvo
V případě zjištění této skutečnosti je příslušné družstvo vyloučeno ze soutěže, v rámci které k provinění
došlo.
§ 26 Finanční sankce
Subjekt potrestaný diskvalifikací (hráč nebo družstvo) je povinen uhradit ve prospěch Svazu pokutu ve výši
„počet odečtených bodů krát sazba dle Sazebníku“. Úhrada pokuty je podmínkou k povolení dalšího startu
– v případě družstva v dané soutěži, v případě jednotlivce na jakémkoliv turnaji pořádaném Svazem nebo
pod záštitou Svazu.

Článek V.

Prováděcí ustanovení

1. Veškeré běžící postihy (mimo § 8), včetně napomenutí, se evidují v dokumentu Rejstřík trestů.
2. Rejstřík trestů vede a průběžně aktualizuje pověřený člen Předsednictva ve spolupráci se sekretářem,
přičemž Pověřeným členem může být i sekretář Svazu. V případě jakýchkoliv změn je povinen zajistit sám
nebo přes Sekretáře Svazu distribuci jeho aktuální podoby všem rozhodčím a sekretářům Sekcí.
3. Rejstřík trestů je veřejný seznam. Informace či výpis poskytne na požádání sekretář Svazu kterémukoliv
aktivnímu členovi Svazu.
4. Rozhodčí je povinen řešit provinění včas, spravedlivě, nekompromisně a bez ohledu na klubovou příslušnost
provinilého hráče. Figuruje-li potrestaný hráč na aktuálně platné soupisce družstva, může rozhodčí
k projednání a udělení postihu přizvat jeho kapitána.
5. O každém svém rozhodnutí o uložení postihu je rozhodčí povinen vyhotovit zápis a to nejdéle
 do zahájení prvního hracího kola, byl-li postih udělen ještě před tím,
 do zahájení dalšího hracího kola nebo vyhlášení výsledků, byl-li postih udělen v průběhu hracího kola
nebo bezprostředně po jeho ukončení.
Vzor formuláře pro zápis o uložení postihu je Přílohou č. 2 tohoto předpisu.
6. Právo udělit napomenutí má kterýkoliv stálý člen Předsednictva Svazu nebo kterýkoliv člen Výboru či STK
příslušné Sekce (dále jen STK), i když není na turnaj delegován jako rozhodčí. Právo udělit vyšší postih má
pouze rozhodčí delegovaný pro daný turnaj. V případě § 3, § 4 a § 11 může o uplatnění postihu dle
příslušného paragrafu rozhodnout i osoba, která je v propozicích turnaje uvedena jako pořadatel, nicméně
konkrétní stupeň postihu stanovuje a uděluje výhradně delegovaný rozhodčí. Každé uložení postihu musí být
bezprostředně sděleno Hlavnímu rozhodčímu. Hlavní rozhodčí je následně povinen uložení postihu veřejně
oznámit před zahájením nejbližšího hracího kola nebo před vyhlášením výsledků, a po skončení turnaje bez
zbytečného odkladu o uložení postihu informovat pověřeného člena Předsednictva dle odst.1, sekretáře
Svazu a sekretáře příslušné Sekce.
7. Provinění zjištěná na místě jsou prokazována za přítomnosti rozhodčího, provinilého hráče (je-li stále
přítomen) a všech relevantních svědků.
8. Subjektu, který nevyrovná svoje finanční závazky vyplývající z diskvalifikace do konce kalendářního roku,
budou anulovány veškeré výsledky v daném roce dosažené – v případě družstva v soutěži, do které bylo
přihlášeno, a v případě jednotlivce ve všech soutěžích a jednorázových turnajích, kterých se v průběhu roku
zúčastnil.
9. Za závazky družstva je zodpovědný jeho kapitán. Kapitán družstva je dále zodpovědný za uhrazení všech
závazků hráčů, kteří figurují na soupisce příslušného družstva. V případě zániku družstva bez uhrazení
závazků přecházejí tyto poměrně na ta družstva, na jejichž soupiskách se v tomto nebo následujícím ročníku
téže nebo nástupnické soutěže objeví ti členové zaniklého družstva, kteří byli na jeho soupisce ke dni uložení
postihu. V případě více závazků se přechod každého z nich posuzuje samostatně.
10. Veškeré písemné podklady k uloženým postihům shromažďuje sekretář Sekce. Po skončení kalendářního
roku, případně kdykoliv na vyžádání v jeho průběhu, předá nashromážděné dokumenty k archivaci sekretáři
Svazu.
Článek VI.

Platnost postihů

1. Každý hráč je povinen se s okamžitou platností podřídit pravomocnému uložení postihu.
2. Rozhodnutí o uložení postihu je pravomocné, pokud se potrestaný hráč vzdá odvolání nebo jej nepodá ve
stanovené lhůtě. V případě postihu uděleného na místě přítomnému hráči musí být odvolání podáno do 20
minut od ohlášení konce příslušného hracího kola. V případě postihu uloženého nepřítomnému hráči musí být
odvolání podáno do 14 dnů ode dne, kdy bylo uložení postihu hráči oznámeno, a to buď písemně nebo emailem na adresu Svazu. V případě uložení postihu D1T a vyššího je pověřený člen Předsednictva povinen
zaslat postiženému hráči oznámení o uložení postihu, a to do 7 dnů od jeho uložení a na adresu v evidenci
Svazu.
3. Odvolací instancí je STK. Odvolání hráče řeší všichni přítomní členové STK neprodleně tak, aby v případě
přehodnocení postihu ve prospěch hráče mohl tento bez zbytečného odkladu pokračovat v soutěži. Usnesení
STK je pravomocné ihned. Odvolání k STK se podává písemně a hráč, který jej podává, je povinen složit

kauci dle Sazebníku. V případě potvrzení nebo zpřísnění postihu tato kauce propadá. STK je povinna o svém
usnesení o odvolání proti postihu vyhotovit zápis na formuláři dle Přílohy č.3 tohoto předpisu. Vzor formuláře
pro podání odvolání k STK je Přílohou č.4 tohoto předpisu a na turnajích je k dispozici u Hlavního rozhodčího.
4. Potrestaný hráč může podat dodatečné odvolání (dále jen dovolání) ke Smírčí komisi, to ale nemá odkladný
účinek a do projednání dovolání je povinen se podřídit uloženému trestu. Ve věci dovolání se rozhoduje o
oprávněnosti, či neoprávněnosti postihu, nikoliv o jeho výši. V případě, že Smírčí komise shledá uložený
postih neoprávněným, je STK povinna rozhodnout o postihu jinak. Dovolání ke Smírčí komisi se podává
písemně a člen, který jej podává, je povinen složit kauci dle Sazebníku. V případě, že postih bude shledán
oprávněným, kauce propadá.
5. U postihů D1R a D5R může hráč po uplynutí poloviny doby trvání postihu písemně požádat Smírčí komisi
o prominutí zbytku, přičemž v žádosti musí poskytnout záruky, že se jeho provinění nebudou opakovat.
Smírčí komise má právo žadatele předvolat k osobnímu slyšení.
6. V případě, že se u potrestaného hráče jedná o první postih kategorie D1T, D1R nebo D5R, může potrestaný
hráč narovnat svoje provinění uhrazením mimořádného členského příspěvku Svazu ve výši dle Sazebníku.
7. Jestliže bude hráči, který se podle bodu č.5 nebo bodu č.6 vyhnul plnému postihu, uložen nový postih
diskvalifikace, přičítá se k její lhůtě též doba, o kterou byla předchozí diskvalifikace hráče zkrácena.
8. Každý postih, který není diskvalifikací, se eviduje a sleduje po dobu jednoho roku od data, kdy byl
pravomocně uložen. Každý postih, který je diskvalifikací, se eviduje a sleduje po dobu tří let od data, kdy
vypršel, kdy byl jeho zbytek prominut dle odst.5 nebo kdy byl narovnán dle odst.6. Po vypršení lhůty pro
sledování se postih vymazává z evidence a na hráče se dále pohlíží, jako by nebyl potrestán.
Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodčí ani STK nemohou za provinění popsaná v článku III. ukládat jiné postihy, než jaké připouští
Disciplinární řád.
2. Smírčí komise může na návrh Předsednictva nebo Výboru sekce projednat jakékoliv provinění, které svojí
podstatou nelze zařadit pod žádný z paragrafů uvedených v článku III. Rozhodne-li se udělit postih, učiní tak
přiměřeně k vážnosti provinění a disciplíně daného hráče. Proti takovému rozhodnutí Smírčí komise není
odvolání.
3. Znění tohoto předpisu může měnit pouze Předsednictvo Svazu.
4. Toto znění předpisu je platné od 1.1.2010.

Předsednictvo ČSM

Příloha č.1
Sazebník
Pokuta za provinění dle § 8
Pokuta subjektu dle § 26
Kauce při odvolání k STK
Kauce při dovolání ke Smírčí komisi
Mimořádný členský příspěvek

30,- Kč každý odpovědný hráč
5,- Kč za každý odečtený BP
50,- Kč za postih
500,- Kč za postih
500,- Kč místo postihu D1T
2.000,- Kč místo postihu D1R
10.000,- Kč místo postihu D5R

Částky uložené dle tohoto předpisu k úhradě jsou splatné v hotovosti hospodáři Svazu nebo převodem na
běžný účet Svazu č. 2000000229 / 2010. Při platbě převodem uvede povinný subjekt svoje registrační číslo
jako variabilní symbol.
Tento Sazebník je platný k 1.1.2010
Předsednictvo ČSM

Příloha č.2

Protokol o uložení postihu
Jméno (a členské číslo)
potrestaného hráče:

Soutěž:
Turnaj:
Fáze turnaje:

Postih podle §:
Uložený postih:

Odůvodnění postihu, bližší
popis událostí:

Svědci:

Důkazy:

Jméno rozhodčího:
Datum a čas udělení postihu:
Podpis rozhodčího:

Příloha č.3

Protokol usnesení STK o odvolání proti postihu
Jméno (a členské číslo)
potrestaného hráče:

Soutěž:
Turnaj:
Fáze turnaje:

Usnesení STK:
(potvrzení, zrušení nebo změna
uloženého postihu)

Odůvodnění:

Jména zúčastněných členů
STK:
Datum a čas usnesení:
Podpis předsedy (zástupce)
STK:

Příloha č.4

Odvolání proti uložení postihu
Jméno (a členské číslo)
potrestaného hráče:

Soutěž:
Turnaj:
Fáze turnaje:

Postih podle §:
Uložený postih:

Odůvodnění odvolání, bližší
popis událostí:

Svědci ve prospěch odvolání:

Důkazy ve prospěch odvolání:

Předáno rozhodčímu:
Datum a čas předání odvolání:
Podpis hráče:

