
 
 

Sankční a příspěvkový řád – Raptors TEAM 2014/2015 

Ustanovení I. - obecně 

Tento řád, stejně jako jeho ustanovení vstupují v platnost 12.7.2014. Řád platí pro všechny 

registrované hráče Raptors TEAM bez výjimky. Hráči jsou povinni plnit jednotlivá ustanovení tohoto 

řádu bez výjimky. 

 

Ustanovení II. – sankce 

Pokuty se týkají všech registrovaných hráčů bez výjimky. Hráči jsou povinni zaplatit pokutu 

maximálně do 7 dní od vykonání přestupku. Jedná se o tyto přestupky a finanční sankce: 

a) Příchod na zápas mistrovský či přátelský v mírně podnapilém stavu (,,zbytkáč“) – 50 Kč 

b) Příchod na zápas mistrovský či přátelský v silně podnapilém stavu (,,na hovna“) – 100 Kč 

c) Sraz před zápasem vždy alespoň 20 minut před předpokládaným časem zahájení, při 

příchodu od 20 do 10 minut do zahájení – 30 Kč, při příchodu 10 a méně minut před 

zahájením 50 Kč. K pozdnímu příchodu se nestahuje žádná omluva (zácpa, zpoždění autobusu 

atd.). Při zpoždění celého auta na venkovní zápas pokuta 50 Kč pro celé auto. 

d) Objektivně zbytečná červená karta a tedy oslabení týmu – 70 Kč. 

e) Nedostavení se na zápas bez omluvy – 100 Kč. 

f) Vnitřní rozvracení týmu, jako například silné nadávky, odcházení v průběhu zápasu  - 100kč 

Pozn:  Body a, b, d, f záleží na objektivním zhodnocení celého týmu. 

Ustanovení III. - neplnění sankcí: 

Hráč je povinen zaplatit všechny pokuty za body (a-f) v kterých se provinil nejpozději vždy 7 dnů od 

vykonání přestupku. Pokud tak neučiní z pochopitelných důvodu má dalších 7 dní k zaplacení pokuty, 

ovšem už dvojnásobné oproti částce původní. Stejný postup se opakuje, pokud hráč nezaplatí do 14 

dnů (Př. Příchod těsně před zahájením utkání – 50 Kč, další týden 100, další 200 Kč). Pokud hráč ani 

po třech týdnech nezaplatí, zbytek týmu určí objektivní trest od zákazu hraní na jeden zápas až po 

případné zastavení činnosti v Raptors TEAM. 

Ustanovení IV. - příspěvky 

Hráč je povinen každý měsíc odevzdat do klubové kasy 50 Kč jako příspěvek pro tým. Tyto peníze 

budou využity vždy a jen v prospěch týmu a jeho hráčů (např. nakoupení balonů, rozlučka, 

registrace). Příspěvky by měly být odevzdány nejpozději poslední den konkrétního měsíce. Pokud 

není hráč schopen příspěvky z pochopitelného důvodu do konce měsíce zaplatit, učiní tak co nejdříve. 

K tomuto ustanovení se nestahují žádné sankce, placení příspěvků jde v prospěch celého týmu. 

 

 



 
Další ustanovení: 

Pokladníkem je Marek Lettava. Ten bude vybírat peníze a dohlížet na správné plnění řádu. 

V průběhu sezóny mohou byt dopsány při souhlasu všech členů týmu další ustanovení či body 

jednotlivých ustanovení. 

Tímto podpisem přísahám a potvrzuji, že se budu řídit všemi ustanoveními a body tohoto řádu pro 

rok 2014/2015: 

 

 

  


