002/2016 sb.
VYHLÁŠKA
Volejbalu Sokolov
ze dne 19. září 2016
o podrobnostech udělování pokud při tréninkovém a zápasovém procesu mužského oddílu
VOLEJBAL SOKOLOV
Tato vyhláška stanovuje a vymezuje rozsah pokut pro hráče mužského oddílu VOLEJBAL
SOKOLOV a je v souladu s hráčským kodexem.

CENÍK POKUT
Číslo

Název

Popis
Hráč bez předešlé omluvy1 dorazí na trénink po
stanoveném začátku tréninku.
Hráč bez předešlé omluvy dorazí na zápas po
stanoveném čase.

Cena
20,00 Kč

§1

Pozdní příchod na trénink

§2

Pozdní příchod na zápas

§3

Neomluvený trénink

§4

Neomluvený zápas

§5

Oblečení

Hráč na sobě nemá v den zápasu stanovené
rozcvičovací oblečení2.

30,00 Kč

§6

Sprchování

Hráč se po tréninku či zápase neosprchuje.

10,00 Kč

Hráč bez předešlé omluvy nedorazí na trénink.
Hráč bez předešlé omluvy nedorazí na zápas.

50,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč

Samozranění

Za samozranění se považuje zranění, které si přivodí
hráč vlastní nepozorností, či neopatrností při tréninku,
nebo mimo něj.
Hráč je za samozranění potrestán v případě, kdy z
důvodu svého zranění nemůže nastoupit k soutěžnímu
zápasu.

100,00 Kč

§8

Narozeniny

Hráč, který v daném týdnu slaví narozeniny je povinen
donést na nejbližší možný trénink láhev svého
oblíbeného pití, nebo zaplatit stanovený poplatek
(popřípadě lze stanovit jinou povinnost).

100,00 Kč

§9

Žlutá karta

Při získání žluté karty, v soutěžním zápase, je hráč
povinen zaplatit stanovený poplatek.

100,00 Kč

§ 10

Červená karta (vyloučení
hráče ze zápasu)

§ 11

Sezení na tréninku

§ 12

Foto

§ 12

Prohraný zápas

§7

Při získání červené karty, v soutěžním zápase, je hráč
povinen zaplatit stanovený poplatek.
Hráč se po zahájení tréninku posadí na jakoukoliv
vyvýšenou plochu (např. židle, lavička, schody). Hráč
smí sedět pouze na hrací ploše.
Poplatek platí hráč, jehož fotka je umístěna v novinách
či jiných sdělovacích prostředcích. (povinností je
identifikovat hráče na fotografii)
Každý hráč, který je zapsaný v den zápasu na soupisce
je v případě prohry povinen zaplatit stanovený
poplatek.

300,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. září 2016

1
2

Za omluvu se považuje pouze písemná či ústní forma přímo trenérovi.
Za rozcvičovací oblečení se považuje triko, které každý člen dostal v rámci zaplacených členských příspěvků.

