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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

HLAVA I.  
 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

 
Článek 100 

 
(1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, 

pořádání a řízení soutěží v korfbalu organizovaných ČKS (dále jen svaz). 
(2) Soutěžní řád je platný a závazný pro všechny členy svazu (hráče, trenéry, rozhodčí, funkci-

onáře klubů), jakož i pro svazové orgány. 

(3) Všechna porušení nebo nedodržování ustanovení tohoto řádu, rozpisu soutěže a jiných spor-
tovně-technických předpisů a pokynů řídících orgánů řeší příslušný sportovně-technický or-
gán a ve své působnosti provádí opatření sám nebo ve spolupráci s dalšími odbornými orgány 
nebo případ postoupí Disciplinární komisi.  

(4) Součástí Soutěžního řádu je Dodatek, který vydává řídící orgán s platností na jednu soutěžní 
sezónu. 

 

 

Základní pojmy 
 
 

Článek 101 
 
(1) Klub je oddíl s jedním nebo více družstvy jedné nebo vícero věkových kategorií, jehož alespoň 

jedno družstvo se účastní některé ligy. Pod oddílem se rozumí organizační jednotka, která je 
součástí většího celku (TJ, SK). Pod klubem se rozumí stejná, ale samostatná organizační 
jednotka. 

(2) Hráč korfbalu je člověk, který je aktivním účastníkem některé ligy.  

(3) Reprezentace je reprezentační nebo jinak označený výběr hráčů a funkcionářů, ustanovený 
Výkonným výborem ČKS. 

(4) Sezóna je časový úsek od data úvodního mistrovského utkání až do data posledního mistrov-

ského utkání včetně. 
(5) Liga je dlouhodobá mistrovská soutěž v korfbalu na území ČR. 
(6) Mistrovská utkání jsou všechna utkání zahrnuta do mistrovské soutěže. 

(7) Utkání jsou veškeré zápasy v korfbalu dle platných pravidel a řádů. 
(8) Přestupem se rozumí trvalá změna oddílové příslušnosti. 
(9) Hostováním se rozumí časově omezená změna oddílové příslušnosti. 
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(10) Střídavým hostováním se rozumí časově omezené oprávnění hráče nastupovat v mateřském 

oddíle a součastně i v konkrétním družstvu nového oddílu. 
(11) Doručení je zaslání dokumentu elektronicky na známou elektronickou adresu zveřejněnou na 

webu ČKS, případně předání originálu dokumentu osobně (proti potvrzené kopii), nebo 
doporučení poštou, nebo faxem. 

(12) Za správnost kontaktních údajů klubu uvedených v adresáři na webu ČKS odpovídá tento 
klub. 
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HLAVA II. 
 
 

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
 
 

Mistrovské soutěže 
 

 
Článek 201 

 

(1) V korfbalu se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské soutěže. Pod pojmem 
mistrovské soutěže se rozumí krátkodobé nebo dlouhodobé soutěže, které organizuje řídící 
orgán svazu. 

(2) Soutěž organizuje a řídí STK ČKS a jí pověřené regionální sportovně-technické orgány (dále 

jen řídící orgány). Tyto řídící orgány ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím sys-
tému soutěže, kterou řídí. 

(3) Řídící orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh soutěže a schvaluje výsledky soutěže. 
Ve své činnosti se zodpovídá VV ČKS. 

 
Článek 202 

 
(1) Mistrovské soutěže jsou svazovými orgány organizovány pro kategorie dospělých, dorostu a 

žactva podle územního členění. 
(2) Celostátní mistrovské soutěže jsou organizovány a řízeny ČKS, a to jako: 

a) dlouhodobé ligy (dospělých, dorostu, žactva); 

b) krátkodobé (Český pohár, popř. jiná). 
 

Článek 203 
 

(1) Česká korfbalová liga a Česká dorostenecká korfbalová liga: 
a) ČKL a ČDKL jsou mistrovskou soutěží ČKS 
b) ČKL a ČDKL je postupová soutěž, která je rozdělena do jednotlivých ligových soutěží. 
c) Start dvou nebo více družstev stejného klubu v nejvyšší soutěži je nepřípustný 

(neplatí pro jednostupňovou soutěž).  

(2) Česká korfbalová liga je rozdělena následovně: 
a) Česká korfbalová extraliga (ČKE); 
b) 1.Česká korfbalová liga (1.ČKL); 
c) 2.Česká korfbalová liga (2.ČKL). 

(3) Česká dorostenecká korfbalová liga je rozdělena následovně: 

a) Česká dorostenecká korfbalová extraliga (ČDKE);  

b) 1.Česká dorostenecká korfbalová liga (1.ČDKL). 
(4) Ostatní mistrovské soutěže jsou samostatnými mistrovskými soutěžemi, které se hrají nezá-

visle na sobě i systému ČKL a ČDKL. 
(5) Mistrovské soutěže jsou rozděleny následovně: 

a) ČKL; 
b) ČDKL; 
c) Liga starších žáků; 

d) Liga mladších žáků; 
e) Liga minižáků, 
f) Přípravka. 

(6) Dlouhodobé mistrovské soutěže (ligy) ČKS (viz čl.202, odst.2a) jsou pořádány jako halové.  
 

Článek 204 

 

Organizační a hrací systémy jednotlivých soutěží blíže určují rozpisy příslušných soutěží vydané STK. 
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Organizační předpisy 
 
 

Článek 205 
 

K organizování soutěží řízených ČKS jsou vydávány tyto závazné dokumenty: 
a) Pravidla korfbalu; 
b) Soutěžní řád ČKS, 
c) Registrační, Přestupní a Disciplinární řád ČKS; 
d) Termínová listina a rozpis soutěží; 
e) Propozice jednotlivých turnajů; 
f) Směrnice pro poskytování odměn a náhrad rozhodčím v soutěžích řízených ČKS 

Ekonomická směrnice ČKS; 
g) Související předpisy ČUS. 

 
Článek 206 

 
(1) VV ČKS vydává každoročně prostřednictvím STK termínové listiny mistrovských soutěží. 
(2) Termínové listiny mistrovských soutěží respektují termíny reprezentačních akcí příslušných 

věkových kategorií. 
(3) Změnu a úpravu v termínové listině může provést pouze řídící orgán. 
(4) Nedodržení termínů vydaných termínových listin mistrovských soutěží se považuje za disci-

plinární provinění a stíhá se sportovně-technickými, popř. disciplinárními důsledky. 
 

Článek 207 

 
Soutěžní období dlouhodobé ligy v korfbalu je vymezeno termíny od 1.7. běžného roku do  30.6. 
následujícího roku. 

 
 

Zařazování družstev do mistrovských soutěží 
 

 
Článek 208 

 
(1) Podmínky zařazení družstev do jednotlivých mistrovských soutěží stanovuje každoročně STK 

ČKS. Mezi základní podmínky v účasti v soutěži patří: 
a) závazná přihláška družstva do soutěže, odevzdaná ve stanoveném termínu; 

b) právo účasti v soutěži – dle výsledků v předchozím ročníku, platných pravidel o 
postupech a sestupech mezi jednotlivými soutěžemi; 

c) získání licence pro příslušnou soutěž na základě výsledků licenčního řízení; 

d) závazek řídit se přesně všemi ustanoveními tohoto SŘ, rozpisem soutěží, jakož i 
platnými směrnicemi a pokyny řídícího orgánu, deklarovaný odevzdáním soupisky; 

e) zaplacení soutěžního poplatku určeného řídícím orgánem a rozpisem soutěže. 

(2) Družstva seniorů, dorostu i žáků jsou povinna mít trenéra s kvalifikací garantovanou Trenér-
sko-metodickou komisí ČKS. Přesný počet a kvalifikaci určuje pro každý soutěžní ročník pří-
slušná směrnice. 

(3) Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit peněžní vklad 
(kauci). Tento peněžní vklad propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže, pokud družstvo 
vystoupí ze soutěže po vydání rozpisu soutěží. Z vkladu mohou být hrazeny finanční pokuty 
a poplatky uložené řídícím orgánem, vklady při námitkách nebo odvolacím řízení a náhrady 

vzniklých škod způsobených družstvem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vrátí 
řídící orgán klubu do 3 měsíců od skončení soutěže nebo bude převeden do další sezóny. 

(4) Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné druž-
stva. Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace soutěže a hradí se společně 

se soupiskou družstva. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže, star-
tovné se nevrací. 

(5) Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti hráče v soutěži stanovit startovné hráče. 

Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace soutěže. Úhrada je věcí hráče. 
Nezúčastní-li se hráč soutěže, nebo vystoupí-li z družstva, startovné se nevrací. 
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Článek 209 
 
Za náležitost každého družstva, zařazeného do mistrovské soutěže, se považuje registrace oddílu 
v republikové kartotéce registrovaných oddílů. 
 

Článek 210 
 

(1) Družstvo, které se odhlásí ze soutěže před jejím zahájením, avšak již po provedení rozloso-
vání, ztrácí nárok na zařazení do jiné soutěže stejného ročníku. Výjimku povoluje příslušný 
orgán. 

(2) Vystoupí- li družstvo v průběhu soutěže nebo je-li ze soutěže vyloučeno, je považováno za 
sestupující družstvo. 

(3) Družstvo, které vystoupí ze soutěže v jejím průběhu, nemůže již ve stejném ročníku hrát 

jinou dlouhodobou soutěž. 
(4) Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže v jejím průběhu či po jejím dohrání, může být v příštím 

ročníku zařazeno do soutěže nižší. V takových případech rozhoduje DK. 
(5) Soutěž, ze které družstvo vystoupilo, je doplněna v příštím soutěžním ročníku družstvem z 

nejbližší nižší soutěže, pokud STK nestanoví jinak. 
 

Článek 211 

 
Řídící orgán má právo družstva, která nesplňují podmínky pro účast v příslušné soutěži stanovené 
tímto řádem anebo rozpisem soutěže, nebo které neplní své povinnosti vůči řídícímu orgánu, vyloučit 
z účasti v soutěži z vlastního podnětu, nebo dále družstva, která porušují jiné platné předpisy ČKS, 
vyloučit z účasti v soutěži z podnětu VV ČKS anebo DK ČKS. 
 
 

Právo účasti v soutěži 
 

Článek 212 
 

(1) Právo účasti v soutěži získá klub umístěním v předcházejícím ročníku, postupem z nižší 
soutěže, nebo sestupem z vyšší soutěže, nebo přihláškou do soutěže.  

(2) Jestliže se klub rozdělí na dva nebo více klubů, musí vedení původního klubu určit, kam 
přešlo právo účasti jednotlivých družstev v soutěžích. Nástupnickému klubu zůstává právo 
účasti v té soutěži, v níž bylo zařazeno družstvo klubu. To však platí jen tehdy, zůstane-li v 
takovém družstvu více než 50% hráčů původního družstva. Nástupnické kluby startují v sou-
těžích pod názvy, které si stanoví. Pokud vedení původního klubu o nástupnictví nerozhodne, 

učiní tak řídící orgán soutěže. Stejným způsobem se postupuje při sloučení klubů. 
(3) Zanikne-li klub, ztrácí jeho družstva právo účasti v soutěžích, v nichž startovala. Takto uvol-

něná místa obsadí řídící orgán: 

a) změnou počtu sestupujících 
b) změnou počtu postupujících 
c) přenecháním práva účasti v soutěži jinému klubu. 

Stejným způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se klub nebo družstvo do soutěže. 
 
 

Tituly v mistrovských soutěžích 
 
 

Článek 213 
 
(1) V celostátních nejvyšších soutěžích přísluší vítěznému družstvu titul „Mistr ČR v korfbalu“, 

pro příslušný rok a kategorii. 
(2) V nižších ligových soutěžích se udělují vítězným družstvům tituly „Vítěz ligy v korfbalu“ pro 

danou soutěž, ročník a kategorii. 
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Ceny v soutěžích 
 
 

Článek 214 
 

(1) Vítězná družstva obdrží čestnou cenu bez ohledu na to, zda jde o mistrovskou nebo nemis-
trovskou soutěž. Čestné ceny lze udělit i ostatním družstvům. 

(2) O udělení čestných cen uvědomuje účastníky soutěže řídící orgán nebo pořadatel předem v 
rozpisu soutěže, v němž musí být přesně uvedeno, jaké tituly a čestné ceny se komu udělují. 

(3) Jako čestné ceny lze udělit diplomy, plakety, medaile, poháry, umělecká díla nebo hodnotné 
předměty. 

(4) Pořadatelé mohou pro významné soutěže věnovat čestné ceny trvale nebo dočasně putovní. 

 
 

Odborné komise 
 

 
Článek 215 

 
(1) VV ČKS si pro potřebu řízení mistrovských soutěží zřizuje odborné komise. 
(2) Odborné komise řídí mistrovské soutěže. Přípravná a přátelská utkání nepodléhají schvalo-

vání, ale pořádající oddíl je povinen zajistit řádnou delegaci rozhodčích. 
(3) Odborné řídící komisi přísluší určování termínů a začátku utkání, jakož i schválení jejich vý-

sledků. 
(4) Definitivní schválení soutěže provede VV po předložení konečné tabulky soutěže  s určením 

postupujících a sestupujících družstev příslušnou odbornou komisí. 
(5) Odborná řídící komise je oprávněna v zájmu regulérnosti a hladkého průběhu soutěží učinit 

všechna organizační opatření, aby soutěže byly odehrány v termínech podle stanoveného 
kalendářního plánu. 

 
 

Věkové kategorie 
 

 
Článek 216 

 
(1) Základní věkové kategorie jsou: 
 

a) přípravka: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku nedovršili 9 let  
b) minižáci: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku nedovršili 11 let 

c) mladší žáci: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku dovršili 10 let a věkově 

nepodléhají kategorii vyšší 
d) starší žáci: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku dovršili 13 let a věkově nepodléhají 

kategorii vyšší 
e) dorostenci: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku dovršili 16 let a věkově nepodléhají 

kategorii vyšší 
f) senioři: hráči, kteří před 1.7. příslušného roku dovršili 19 let a věkově nepodléhají 

kategorii vyšší 
 
(2) V místech a oblastech, kde jsou pro to podmínky, mohou být v žákovských kategoriích orga-

nizovány soutěže pro jednotlivé třídy základní školy. 
(3) Řídící orgán může pořádat soutěž i v jiných věkových kategoriích nebo organizovat soutěž 

společně pro různé věkové kategorie. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Přechod hráčů mezi věkovými kategoriemi 
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Článek 217 

 
(1) Pravidelný přechod hráče z nižší věkové kategorie do vyšší po dosažení požadovaného věku 

je vždy k 1.7. příslušného roku. 
(2) Hráč, který v průběhu ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší věkové kategorie, 

může soutěž dohrát. 

(3) Hráči dále mohou startovat za družstvo nejbližší vyšší věkové kategorie. O startu hráče ve 
vyšší věkové kategorii rozhoduje pouze oddíl. Podmínky startu za družstvo nejbližší vyšší 
věkové kategorie mohou být upraveny v Dodatku SŘ. 

(4) O startu hráče  věkové kategorie straší žáci, do věkové kategorie senioři, rozhoduje VV ČKS 
tzv. ostaršením hráče, na základě doručení individuální žádosti. Žádost o ostaršení hráče 
potvrzuje zákonný zástupce hráče a mateřský klub. V případě vyhovění žádosti nesmí ostar-

šený hráč ode dne rozhodnutí VV ČKS v soutěžích věkové kategorie starších žáků dále na-
stupovat. 

(5) Hráč vyšší věkové kategorie nemůže startovat v družstvu kategorie nižší. Tento start bude 
považován za neoprávněný a bude trestán hracími a disciplinárními důsledky. Výjimky povo-
luje řídící orgán.  

 
 

Soupisky hráčů 
 
 

Článek 218 

 
(1) Soupiska je doklad, který určuje příslušnost hráče k určitému družstvu oddílu, od něhož se 

odvozuje právo startu těchto hráčů i za jiná družstva oddílu. Hráč se uvádí na každou sou-

pisku družstva dané věkové kategorie, ve které hráč nastupuje (tato podmínka má smysl 
evidenční - nesplnění této podmínky nemá za důsledek hrací důsledky). 

(2) Soupiska se vyplňuje elektronicky, a to nejpozději 14 dní před sehráním prvního mistrov-
ského utkání celého soutěžního ročníku kteréhokoliv družstva dané kategorie. 

(3) Potvrzenou soupisku obdrží oddíl zpět nejpozději do zahájení soutěže a předkládá ji k na-
hlédnutí na všech utkáních družstva rozhodčímu utkání a soupeři. Soupiska platí do konce 
sezóny, neurčuje – li dodatek soutěžního řádu jinak. 

(4) Na soupisce musí být uvedena pro každou přihlášenou věkovou kategorii jména minimálně 
čtyř hráčů a čtyř hráček s platnou registrací;  

(5) Řídicí orgán soupisku potvrdí pouze v případě, že obsahuje všechny údaje, je po formální 
stránce v pořádku a hráči či hráčky jsou členy daného oddílu (viz ustanovení tohoto SŘ, RŘ, 

PŘ). 
(6) Nevyplnění soupisky ve stanoveném termínu může mít za následek uložení pořádkové pokuty 

nebo v případě nevyplnění do začástku soutěže i herními důsledky. 

 
 

Změny a kontrola soupisek, období kontrolování 
 
 

Článek 219 
 

(1) Změny v soupiskách během soutěžního ročníku se provádějí pouze v případě: 
a) že hráč uvedený na soupisce přestane být registrován v příslušném oddílu; 
b) že nový hráč uvedený na soupisce je oprávněn nastoupit v souladu s ustanoveními 

PŘ a RŘ; 
c) že je to možné nebo nezbytné podle dodatků soutěžního řádu. 

(2) Klub je povinen po předmětné změně dle odst. 1. tohoto článku provést změnu soupisky 
elektronicky a odeslat ji řídícímu orgánu ke schválení nejpozději před dalším soutěžním kolem 

týmu. 
(3) Řídící orgán provede kontrolu soupisek vždy po odehraném kole soutěže. 
 
 
 
 

Zneužití soupisky 
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Článek 220 

 
Falšování soupisky a uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku posti-
hováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty, popř. hracími důsledky.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLAVA III. 
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ORGANIZACE UTKÁNÍ 

 
 

Termín utkání 
 
 

Článek 301 
 
(1) Termíny utkání jsou uvedeny v rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny účastníky sou-

těže. 
(2) Po lhůtě stanovené STK k připomínkování termínové listiny může pořádající oddíl požádat o 

změnu termínu utkání nebo turnaje na základě odůvodněné žádosti, k níž jsou přiloženy tyto 
dokumenty: 

a) písemné vyjádření provozovatele haly, v níž pořadatel provedl rezervaci termínu ko-
nání utkání či turnaje, že pořádající oddíl měl v této hale termín zajištěný, avšak 
provozovatel haly tento termín vypověděl nebo změnil; 

b) potvrzená objednávka termínu konání utkání nebo turnaje od provozovatele haly 
(3) Změna termínu utkání či turnaje bez dokumentů uvedených v Článku 301, odst. 3 SŘ je 

možná pouze na základě písemného souhlasu všech zúčastněných družstev a povolení řídí-
cího orgánu soutěže. 

(4) Po vzájemné dohodě, kterou dají na vědomí řídícímu orgánu soutěže, mohou kluby sehrát 
utkání v obráceném pořadí při dodržení termínu utkání (převzetí pořadatelství). V takové 

dohodě současně stanoví pořadatelství v dalších vzájemných utkáních soutěže běžné sezóny. 
(5) Družstva požádaná o vyjádření se změnou termínu jsou povinna se písemně vyjádřit k žá-

dosti do sedmi dnů od data zaslání žádosti na emailovou adresu pořádajícího oddílu a ČKS. 
Pokud se k žádosti ve stanovené lhůtě nevyjádří, bere se, že se změnou souhlasí. 

(6) Řídící orgán soutěže má právo v odůvodněných případech nařídit sehrání utkání mimo pů-
vodní termín nebo svým nařízením stanovit jednotný začátek utkání téže soutěže v zájmu 
její regulérnosti. 

(7) Nedojde-li k dohodě klubů (družstev) o termínu utkání nebo dojde-li ke sporům o místo či 
termín utkání, řídící orgán termín utkání stanoví svým nařízením. 

(8) V termínech schválených reprezentačních akcí se zúčastní nominovaný hráč přednostně akcí 
reprezentace ČR a evropských klubových soutěží řízených IKF. 

(9) Přeložení mistrovského utkání na jiný termín z důvodů reprezentace se povoluje pouze 
tehdy, jsou-li z družstva povoláni do reprezentace minimálně dva hráči uvedeni na soupisce. 

(10) Porušení ustanovení tohoto článku může být postihováno pořádkovými pokutami a discipli-

nárními tresty. 
 
 

Hlášení utkání 
 
 

Článek 302 
 
(1) Řídící orgán vydá před zahájením soutěží přesný termínový kalendář všech soutěží. 
(2) Pořádající oddíl doručí pozvánku řídícímu orgánu, rozhodčímu a soupeři nejdříve 30 dnů, 

nejpozději 14 dnů před utkáním. 
V pozvánce uvede: 

a) druh turnaje; 
b) datum a místo konání, adresu hřiště (telefon), popř. místní dopravu; 
c) časový rozpis utkání; 
d) barvu dresů domácího družstva. 

(3) V případě zaslání pozvánky emailem je pořádající oddíl povinen vyžádat si potvrzující odpo-

věď od příjemce. Pokud do týdne po odeslání pozvánky emailem nedostane odpověď potvr-

zující příjem pozvánky, je povinen informovat o tomto STK a KR ČKS.  
(4) Pokud soupeř nebo rozhodčí neobdrží hlášení o utkání nejpozději 5 dnů před utkáním, jsou 

povinni na to telefonicky upozornit řídící orgán a pořádající oddíl. Pořádající oddíl je v tomto 
případě povinen ihned doručit a zároveň telefonicky ohlásit podmínky utkání dle odst. 2 to-
hoto článku. 
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(5) Pokud pořádající oddíl i přes upozornění nesdělí termín utkání písemně soupeři a řídícímu 

orgánu do tří dnů před utkáním, považuje se utkání za nehlášené. Pořádající oddíl se trestá 
disciplinárně a hracími důsledky. 

(6) Obdrží- li soupeř zprávu o termínu, místu a hodině začátku utkání nejpozději do tří dnů před 
utkáním, musí k utkání nastoupit. Nenastoupí- li, trestá se hracími důsledky. 

(7) Všechna porušení ustanovení o hlášení utkání či zneužití mohou být postihována pořádko-
vými pokutami, hracími důsledky a disciplinárními tresty. 

 

 

Místo utkání 
 
 

Článek 303 
 

(1) Dlouhodobé mistrovské soutěže se hrají ve sportovních halách vyhovujících pravidlům 
korfbalu. Výjimky povoluje řídící orgán či odůvodněné žádosti (viz čl. 304). Klub je povinen 
v přihlášce do soutěže uvést, na kterém hřišti nebo hřištích bude svá domácí utkání hrát, 
není-li to určeno v rozpisu soutěže. Krátkodobé mistrovské soutěže mohou být hrány na 
travnatém povrchu. 

(2) Utkání mistrovských soutěží se hrají jen na hřištích předem schválených řídícím orgánem 
soutěže. K uskutečnění utkání mistrovské soutěže mimo Českou republiku je třeba souhlas 
soupeře a řídícího orgánu. 

(3) Nemůže-li klub odehrát utkání na předem oznámeném hřišti (např. z důvodu nezpůsobilosti 
hřiště, uvedení hřiště mimo provoz, nedostatku provozních hodin apod.), může při dodržení 
ostatních ustanovení tohoto řádu utkání přeložit na jiné hřiště za podmínky, že vzdálenost z 

místa soupeře nebude více než o čtvrtinu vyšší než vzdálenost do místa, kde klub svá utkání 
hraje podle přihlášky či rozpisu soutěže. Přeloží-li klub utkání na hřiště ve větší vzdálenosti, 
je ke konání utkání třeba souhlas soupeře nebo řídícího orgánu soutěže. 

(4) Stane-li se hřiště bezprostředně před utkáním nebo v průběhu utkání nezpůsobilé k zahájení 
nebo pokračování utkání, rozhodčí nařídí odstranění závad. K tomu může začátek utkání od-
ložit až o 1 hodinu nebo utkání až na dobu 1 hodiny přerušit. Nedojde-li ve stanovené lhůtě 
k odstranění závad a je-li zřejmé, že se tak nestane ani v nejbližších chvílích, rozhodčí utkání 

nezahájí nebo předčasně ukončí pro nezpůsobilost hrací plochy. Při rozhodování o způsobi-
losti hřiště musí mít rozhodčí na zřeteli především regulérnost utkání a zdraví hráčů, 
současně však vyčerpat v součinnosti s pořádajícím klubem všechny možnosti k uvedení 
hřiště do řádného stavu. 

 

 
Základní vybavenost sportoviště 

 

 

Článek 304 
 
(1) Družstva zařazená do mistrovských soutěží musí zajistit regulérní hřiště s vybavením 

odpovídajícím normám. 
(2) Rozměr hřiště pro mistrovské soutěže pořádané ČKS je stanoven takto: 

a) délka 40,0 metrů 

b) šířka 20,0 metrů 
c) výška stropu 6,5 metru 

(3) Řídící orgán může každoročně učinit výjimku z pravidel korfbalu a určit minimální rozměr 
hřiště, pro jednotlivé soutěže a věkové kategorie, který uvede v Dodatku SŘ. 

(4) Výjimkou z pravidel korfbalu je stanovena výška koše pro mistrovské soutěže pořádané ČKS 
v těchto kategoriích: 

a) mladší žáci 3,0 metru 
b) minižáci 2,5 metru 

(5) Vyjímkou z pravidel korfbalu je stanovena velikost míče pro mistrovské soutěže pořádané 
v kategorii přípravka a minižáci, kde se hraje s míčem č. 4. 
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Článek 305 

 
(1) Mezi základní vybavení hřiště pro pořádání mistrovských soutěží patří stolek zapisovatele, 

stolek časoměřičů, střídačky, ukazatel skóre, hlavní a vedlejší časomíra. Hlavní časomírou 
je myšlen ukazatel hrací doby utkání, vedlejší časomírou ukazatel možného času pro 
střelbu (shotclock). 

(2) Za hlavní časomíru se považuje světelný ukazatel trvale instalovaný ve sportovní hale. 
V případě, že ukazatel není ve sportovní hale k dispozici, nebo je nefunkční, považuje se 

za hlavní časomíru dočasné zařízení umožňující měření a zobrazování hrací doby utkání. 
Takovéto dočasné zařízení musí být schopno ukazovat dobu utkání po vteřinách, přičemž 
velikost číslic musí být minimálně 50 milimetrů a musí být umístěno v místě s nejlepší 
viditelností z hrací plochy a alespoň jednoho prostoru vymezeného pro diváky. Kontrola 
všech výše uvedených specifikací dočasného časoměrného zařízení, patří pouze do gesce 
hlavního rozhodčího utkání.   

(3) Hlavní ukazatel času dle článku 305 odstavce 2 je závazný pro přesné vymezení hrací doby 
utkání, resp. poločasu a prodloužení. 

(4) V utkání seniorských a dorosteneckých soutěží je povinné využívat hlavní i vedlejší 
časomíru. 

(5) Stolek zapisovatele a stolek časoměřičů je zpravidla umístěn ve středu hřiště u postraní čáry. 
Musí být od něj dokonalý přehled o dění na hřišti, na prostor střídání a na ukazatel skóre, 
hlavního a vedlejšího času. 

(6) Střídačky jsou umístěny po obou stranách stolku zapisovatele. 
(7) Ukazatel skóre je umístěn tak, aby na něj bylo z kteréhokoliv místa hrací plochy vidět. 
 
 

Článek 306 
 
Rozhodnutí o tom, zda je hrací plocha způsobilá k mistrovským utkáním nebo zda její vyznačení 

odpovídá pravidlům, přísluší pouze rozhodčímu utkání. 
 
 

Povinnosti klubů 

 
 

Článek 307 
 
 Kluby odpovídají zejména za: 

a) účast svých družstev v soutěžích podle přihlášek do soutěží a požadavků řídícího 
orgánu soutěže; 

b) zdravotní způsobilost hráčů; 
c) vystupování a chování svých hráčů a funkcionářů v soutěži a přípravě na soutěžní 

období; 

d) řádné plnění svých finančních závazků a závazků svých členů vůči svazu a řídícímu 
orgánu soutěže. 

 

 

Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele) 
 
 

Článek 308 
 
(1) Pořadatelem může být klub nebo řídícím orgánem soutěže v propozicích označený orgán. 

Pořádajícím klubem je klub, jehož družstvo je v rozlosování uvedeno u konkrétního utkání 
na prvním místě. V krátkodobé soutěži je pořádající klub uveden v propozicích. Pořádající 
klub odpovídá za zajištění a přípravu utkání, regulérní průběh utkání a bezpečnost všech 
účastníků. Povinnosti pořádajícího klubu (pořadatele) mohou být upraveny v propozicích sou-

těže. 
(2) Pořádající klub (pořadatel) je povinen: 

a) hlásit termín utkání podle čl.302, odst. 2  a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím 
 pravidlům korfbalu, řádně vyznačeném a vybaveném, u mistrovských soutěží 
 schváleném řídícím orgánem soutěže; 

b) zabezpečit rozhodčí utkání, je-li tato povinnost stanovena řídícím orgánem soutěže; 
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c) zajistit noclehy pro stanovený počet osob, doručí – li tento požadavek hostující klub, 

rozhodčí nebo delegát utkání nejméně 10 dní před utkáním; 
d) zajistit odpovídající podmínky pro činnost družstev a rozhodčích na utkání, zejména 

čisté, vybavené, vytápěné a uzamykatelné šatny, sociální zařízení a sprchy; 
e) mít k dispozici dostatečné vybavení k utkání (koše, 2 regulérní míče, ukazatel skóre, 

stopky, zápis o utkání apod.); 
f) zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro delegáta 

utkání a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou; 

g) nejpozději před zahájením utkání vyplatit náhrady rozhodčím, případně delegátu 
 utkání; 

h) zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc a telefon, kterým 
je kdykoliv možno přivolat rychlou lékařskou pomoc; 

ch) vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání, zajistit, aby diváci byli 
 informováni o družstvech, případně klubu, soutěži apod.; 

i) zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků. 
(3) K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu z osob 

starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. 
(4) Činnost pořadatelské služby řídí hlavní pořadatel utkání a zástupce hlavního pořadatele 

utkání, kteří musí být členy pořádajícího klubu a jsou osobně zodpovědní za výkon pořada-
telské služby. 

(5) Hlavní pořadatel se ohlásí před utkáním rozhodčím, seznámí je se stavem zajištění utkání a 

oznámí své stanoviště v průběhu utkání. Po dobu utkání jsou hlavní pořadatel i jeho zástupce 
k dispozici rozhodčím a zástupcům družstev a na jejich požádání učiní opatření k zajištění 
pořádku a bezpečnosti účastníků utkání. 

(6) Pořadatelská služba vpustí do ohraničeného prostoru hřiště kromě hráčů (8 hráčů a 8 ná-
hradníků) a rozhodčích pouze: 

a) trenéry obou mužstev, 
b) vedoucí obou mužstev, 

c) lékaře, asistenty, 
d) fotoreportéry, rozhlas, film a televizi s povolením a určením hlavního pořadatele. 

 Uvedení funkcionáři se mohou pohybovat pouze na jim určených místech. 
(7) Pořadatelská služba zajistí: 

a) pořádek na sportovišti a bezpečnost účastníků; 
b) splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích; 

c) aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo 
kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu; 

d) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na 
hráčské lavice a do šaten hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů 
mužstev); 

e) aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách ani po skončení utkání nevstu-
poval do šatny rozhodčích nikdo kromě rozhodčích, zapisovatele, delegovaného zá-

stupce řídícího orgánu a osob, kterým to rozhodčí výslovně dovolí; 

f) podmínky pro činnost pomocných činovníků utkání; 
g) službu u vchodů do sportoviště, která zajistí, aby do hlediště byly vpuštěny jen osoby 

se vstupenkou nebo povolením vstupu v maximálním množství kapacity sportoviště; 
h) aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v 

podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním 
narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání; 

ch) zjištění jmen výtržníků a ohlášení rozhodčím, policii, případně přivolání policie; 
i) stálou připravenost zdravotnického zařízení a vybavení a prostor k ošetření a první 

pomoci; 
j) při zranění, u kterého nepostačí ošetření prostředky a zdravotníky na sportovišti, 

okamžité přivolání rychlé lékařské pomoci 
k) aby osobní a cenné věci včetně dopravních prostředků družstev, členů družstev, 

rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže nebyly odcizeny či poškozeny, 
v případě, že o to bude účastníky požádána; 

l) bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánů 
soutěže po utkání jak na stadionu, tak k dopravnímu prostředku mimo stadion. 

(8) Nesplnění povinností pořádajícího klubu může být trestáno pořádkovými pokutami, discipli-
nárními tresty, případně hracími důsledky. 
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Článek 309 

 
(1) Hlavní pořadatel utkání je povinen zajistit personální obsazení funkce zapisovatele a 

časoměřičů utkání následovně: 
a) v utkání seniorských a dorosteneckých družstev minimálně 3 osoby, z nichž alespoň 

2 jsou starší 18 let, 1 osoba je starší 16 let ; 
b) v žákovských soutěžích minimálně 2 osoby, z nichž alespoň 1 je starší 18 let, 1 je 

starší 16 let. 

(2)  Zapisovatel a časoměřič během utkání: 
c) plní povinnosti vyplývající z pravidel korfbalu a zapisuje požadované údaje dle před-

tisku zápisu a doplňuje hráče, obsluhuje hlavní, případně vedlejší, časoměrné zaří-
zení; 

d) ručí za správně zabezpečený chod časoměrného zařízení a ukazatele skóre; 
e) pomáhá rozhodčím dodržet přestávku v poločase (měří její čas) a odpovídá za dva 

oficiální míče ke hře. 
 

 

Náležitosti a povinnosti družstev 

 

 
Článek 310 

 
(1) Náležitostí každého družstva zařazeného do soutěže je soupiska hráčů, která je potvrzená 

řídícím orgánem soutěže a kterou družstvo předkládá na všech svých utkáních. Dostaví-li se 
družstvo bez soupisky, považuje se to za disciplinární provinění a rozhodčí tuto skutečnost 
zaznamenají do zápisu o utkání. 

(2) Družstva jsou povinna zejména: 

a) dostavit se k utkání; 
b) nastoupit ve stanovenou dobu, v odůvodněných případech do skončení čekací doby, 

na hřiště ve stanoveném počtu hráčů. 
 
 

Článek 311 

 
(1) Hostující oddíl je povinen respektovat hlášení o utkání od pořádajícího oddílu a dostavit se 

nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání do místa konání. 
(2) Hostující oddíl je povinen pomáhat pořádajícímu oddílu při zajišťování klidu a bezpečnosti na 

hřišti a k regulérnímu průběhu utkání. 
 
 

Náležitosti a povinnosti členů družstev 
 
 

Článek 312 

 
(1) Hráči, kteří se účastní mistrovských utkání v korfbalu, musí být registrováni, musí mít platný 

registrační průkaz a musí být uvedeni na soupisce. 
(2) Pokud vzniknou pochybnosti o totožnosti hráče uvedeného na soupisce, hráč musí před utká-

ním na výzvu rozhodčího předložit platný registrační průkaz opravňující jej hrát za příslušný 
klub a rozhodčí provede kontrolu totožnosti dle čl. 314. Registrační průkaz může být nahra-
zen OP, nebo jiným dokladem dostatečně prokazující totožnost (obsahuje fotografii, jméno a 

rodné číslo). U hráčů mladších 15 let je za věrohodný doklad považován jakýkoliv průkaz s 
osobními údaji (např. kopie karty pojištěnce). 

(3) Registrační průkaz se považuje za platný, pokud obsahuje všechny údaje dle Registračního 
řádu a jeho obal je nepoškozen. 

(4) Trenér družstva je povinen: 
a) mít na utkání trenérský průkaz nebo průkaz totožnosti a předložit jej rozhodčím 

 společně s registračními průkazy hráčů; 

b) potvrdit před utkáním v zápise o utkání svým podpisem správnost údajů a 
oprávněnost  startu hráčů svého družstva, pokud předtisk zápisu obsahuje tuto 
položku; 

c) ovládat a dodržovat pravidla korfbalu, ustanovení řádů a předpisů ČKS; 
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d) dbát na kázeň a dodržování pravidel korfbalu v družstvu. 

 
(6) Hráč je povinen: 

a) ovládat a dodržovat pravidla korfbalu, dodržovat řády a předpisy ČKS;  
b) dostavit se na vyzvání rozhodčího ke kontrole totožnosti; 
c) dbát a udržovat kázeň, pořádek a zásady slušného chování družstva na hřišti i mimo 

ně; 
d) plně respektovat všechna nařízení a pokyny rozhodčích utkání a členů pořadatelské 

služby a být nápomocni při zjišťování bezpečnosti rozhodčích a hráčů soupeře, 
zejména při jejich odchodu z hrací plochy; 

e) dostavit se na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu k dopingové kontrole. 
(7) Kapitán je kromě povinností hráče povinen: 

a) spolu s trenérem a vedoucím družstva dbát na kázeň a dodržování pravidel korfbalu 
v družstvu; 

b) potvrdit po utkání svým podpisem správnost údajů v zápise o utkání.  
(8) Kapitán je oprávněn: 

a) dotázat se slušným způsobem rozhodčích na důvod rozhodnutí; 
b) upozornit rozhodčí na závady; 
c) nahlédnout do zápisu o utkání; 
d) spolupracovat při zabezpečení řízení utkání v nepřítomnosti kvalifikovaného  

 rozhodčího; 

e) po skončení utkání nahlásit rozhodčím zraněné hráče, převzít registrační průkazy; 
f) požádat o konfrontaci. 

 
 

Nastoupení k utkání 
 
 

Článek 313 
 
(1) Za řádný nástup družstva k utkání se považuje, nastoupí-li nejpozději 20 minut po stano-

veném začátku utkání na hrací plochu nejméně 6 hráčů (dle pravidel korfbalu) k zahájení 

utkání, a je-li rozhodčímu předložena soupiska a platné registrační průkazy. 
(2) Směrodatné pro posouzení času jsou hodinky delegovaných rozhodčích. V případě, že není 

přítomen delegovaný rozhodčí, seřídí shodně své hodinky kapitáni mužstev. Během čekací 
doby musí být učiněna všechna opaření tak, aby po uplynutí této doby mohlo být utkání 
zahájeno jiným rozhodčím. 

(3) Zahájení utkání v čekací době je nutno podrobně zdůvodnit v zápise o utkání. 
(4) Hráči nastupují k utkání tak, jak předepisují pravidla korfbalu. 

(5) Povinností hostujícího družstva je přizpůsobit barvu svých dresů hráčům domácího družstva, 
pokud je tak uvedeno v pozvánce na utkání. 

(6) Doplňující hráči mohou nastoupit v kterékoliv minutě utkání. 

(7) Nastoupí-li k utkání hráč nebo hráčka v souladu s čl. 312, odst. 3 tohoto SŘ, poznamená 
rozhodčí tuto skutečnost do zápisu o utkání. 

 

 

Kontrola totožnosti 
 
 

Článek 314 
 
(1) Kontrolu totožnosti provádějí výlučně rozhodčí za přítomnosti kapitánů obou družstev. 
(2) Kontrola totožnosti se provádí jen na základě hracích dokladů porovnáním skutečnosti s fo-

tografií na registračním průkazu nebo jiném dokladu dostatečně prokazujícím totožnost. 
(3) Má-li rozhodčí pochybnosti o totožnosti hráče, je hráč povinen předložit průkaz totožnosti, 

pokud jej vlastní. 

(4) Konečné rozhodnutí o výsledku kontroly přísluší výhradně rozhodčím.  
(5) Neprokáže-li se totožnost hráče, rozhodčí jej připustí ke hře. Zároveň pořídí jeho fotografii a 

vše uvede do zápisu o utkání. Zjistí-li se posléze, že hráč nastoupil do utkání neoprávněně, 
bude družstvo potrestáno hracími důsledky a případ projedná příslušný disciplinární orgán.  
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Řízení utkání 
 
 

Článek 315 
 

(1) K řízení utkání deleguje příslušný orgán (KR) rozhodčí s odpovídající licencí. Kompetence k 
delegování rozhodčích a pomocných činovníků a jejich počet na jednotlivých utkáních stanoví 
v rozpise soutěží řídící orgán soutěže. Námitky klubů proti delegaci rozhodčích jsou nepří-
pustné. 

(2) Rozhodčí, kteří se účastní mistrovských utkání, musí být registrováni a musí mít platný re-
gistrační průkaz. Registrační průkaz může být nahrazen OP, nebo jiným dokladem dostatečně 
prokazující totožnost.  

(3) Rozhodčí mají povinnost: 
a) dostavit se k řízení utkání nejpozději 30 minut před jeho začátkem;  

b) před utkáním přezkoušet způsobilost hrací plochy (zejména stav košů) dle čl. 
304,305 a nařídit hlavnímu pořadateli odstranění závad; 

c) zkontrolovat zápis o utkání, registrační průkazy hráčů a soupisku družstev; na ne-
dostatky upozornit kapitány družstev a  hráče, kteří nesplňují podmínky 
startu, nepřipustit k utkání; 

d) zahájit utkání včas společným nástupem obou družstev a rozhodčích; 
e) řídit utkání podle pravidel korfbalu, v předepsaném úboru a výstroji; 
f) uvést v poznámkách všechny důležité skutečnosti související s udělenými tresty,  

oprávněné připomínky kapitánů družstev a události, které jsou disciplinárními 
 proviněními včetně jejich okolností; 
g) být nápomocen pověřenému pracovníkovi při provádění dopingové kontroly; 

ch) omluvit se řídícímu orgánu za neúčast na utkání nejpozději třetí den před utkáním. 
(4) Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze, když rozhodčí hrubě porušuje ustanovení 

SŘ nebo pravidel korfbalu. 

(5) Rozhodnutí rozhodčích, provedená na základě jejich vlastního pozorování, jsou nedotknu-
telná. 

 
Článek 316 

 
(1) Nedostaví-li se některý nebo žádný z delegovaných rozhodčích a na utkání je přítomen 

delegát řídícího orgánu, vyřeší vzniklou situaci ustavením náhradních rozhodčích nebo usta-
vením rozhodčích-laiků nebo tím, že sám převezme řízení utkání, nebo změnou systému 
řízení nebo kombinací těchto možností. 

(2) Nedostaví-li se některý z delegovaných rozhodčích nebo činovníků utkání a na utkání není 
přítomen delegát řídícího orgánu soutěže, vyřeší vzniklou situaci přítomný delegovaný roz-

hodčí (přítomní delegovaní rozhodčí) způsobem stanoveným v předchozím článku. 
(3) Nedostaví-li se žádný z delegovaných rozhodčích ani delegát do skončení čekací doby dle čl. 

321, odst. 1, je povinen převzít řízení utkání jiný přítomný rozhodčí. Je-li přítomno více roz-

hodčích, přísluší přednostní právo rozhodčímu s vyšší licencí. Mají-li stejnou licenci, rozhodne 
vzájemná dohoda nebo dohoda s kapitány,popř. vedoucími družstev. Není-li přítomen žádný 
rozhodčí, řídí utkání rozhodčí-laici. Družstva jsou povinna se dohodnout na náhradních roz-

hodčích nebo rozhodčích-laicích a utkání musí být odehráno. 
(4) Náhradní rozhodčí a rozhodčí-laici mají všechna práva a povinnosti jako delegovaní rozhodčí, 

nemusejí však řídit utkání v předepsané výstroji. 
(5) V případě, že se delegovaný rozhodčí (delegovaní rozhodčí) dostaví po zahájení utkání, pře-

vezme ihned řízení utkání. Řídí-li utkání náhradní rozhodčí s licencí odpovídající úrovni sou-
těže nebo licencí vyšší, může (mohou) jej dokončit, pokud již byl zahájen druhý poločas 
utkání. 

(6) V případě, že některý rozhodčí není schopen ze zdravotních důvodů pokračovat v řízení 
utkání, rozhodčí nebo delegát vyřeší vzniklou situaci změnou systému řízení nebo nástupem 
náhradního rozhodčího. 

 

Článek 317 
 
(1) Přerušení utkání rozhodují pouze rozhodčí. Svá rozhodnutí o přerušení utkání uvedou s odů-

vodněním do zápisu o utkání. 
(2) Je-li utkání přerušeno z technických důvodů, je pořádající oddíl povinen učinit všechna opat-

ření tak, aby se mohlo utkání, po čekací době maximálně 60 minut, znovu zahájit. 
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(3) Nemůže-li být utkání sehráno nebo dokončeno z technických důvodů nebo z  vyšší moci, je 

povinností klubů (družstev) se okamžitě nebo nejpozději do 48 hodin dohodnout na novém 
termínu a neprodleně jej sdělit řídícímu orgánu soutěže. 

(4) Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech: 
a) z důvodů výslovně uvedených v pravidlech korfbalu při dodržení postupu stano-

veného  pravidly korfbalu; 
b) opustí-li některé družstvo svévolně hrací plochu a odmítne pokračovat ve hře i po té, 

co bylo rozhodčím vyzváno k pokračování; 

c) pro nezpůsobilost hrací plochy, která nastala v průběhu hry, při dodržení postupu 
 uvedeného v čl. 303; 

d) na úřední zákrok orgánů státní správy (policie apod.); takový zákrok nechají rozhodčí 
potvrdit v zápise o utkání; 

e) pro úmrtí hráče nebo rozhodčího. 
(5) Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech: 

a) klesne-li v průběhu hry počet hráčů družstva pod šest; 
b) pro hrubé fyzické napadení kteréhokoliv činovníka utkání hráčem, funkcionářem nebo 

divákem; 
c) pro zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobené předmětem 

vhozeným z hlediště na hrací plochu, do prostoru hráčských lavic, nebo způsobené 
divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů; 

d) pro vniknutí diváků na hrací plochu; 

e) pro velmi vážné zranění hráče nebo rozhodčího. 
(6) V případě, že rozhodčí předčasně ukončí utkání, oznámí tuto skutečnost společně s důvodem 

zástupcům družstev (kapitánům nebo vedoucím) a hlavnímu pořadateli, hlavní pořadatel ne-
chá tuto skutečnost vyhlásit místním rozhlasem a podrobně opíší v zápisu o utkání včetně 
důvodu předčasného ukončení utkání.  

(7) O výsledku předčasně ukončeného utkání a dalších opatřeních rozhoduje řídící orgán, který  
a) schválí výsledek utkání a případně disciplinární důsledky; 

b) neschválí výsledek:  
c) trestá hracími důsledky a disciplinárně; 
d) rozhodne o opakování utkání (stanoví termín opakovaného utkání při neshodě 

oddílů). 
Opuštění hrací plochy všemi účastníky utkání a neuposlechnutí výzvy rozhodčích 
k pokračování ve hře má disciplinární důsledky. 

 
 

Zápis o utkání 
 
 

Článek 318 
 
(1) Hlavní pořadatel utkání vyplní čitelně hůlkovým písmem nejpozději 20 minut před utkáním 

záhlaví Zápisu z utkání (předepíše označení soutěže, týmy, jména rozhodčích, číslo utkání, 
datum a místo utkání). Vedoucí, popř. kapitáni obou družstev vyplní jména hráčů, trenéra a 
kapitána. Hlavní rozhodčí utkání je povinen před začátkem utkání zkontrolovat registrační 

průkazy hráčů uvedených v Zápise z utkání. Vývoj skóre zaznamenává zapisovatel v průběhu 
zápasu, rozhodčí provádí kontrolu v poločase a na konci zápasu, popř. v průběhu zápasu. Po 
ukončení utkání vyplní zapisovatel čitelně skóre na konci utkání a v poločase a počet vstře-
lených košů i jednotlivých hráčů. Rozhodčí zkontroluje konečný výsledek v utkání a poločase, 
zapíše všechny zjištěné nedostatky, zranění a disciplinární přestupky (ŽK, ČK) a po podpisu 
obou kapitánu proškrtnutím znemožní dopsání dalších údajů a následně Zápis z utkání pode-
píše.  

(2) Po podepsání zápisu o utkání kapitány zašle hlavní pořadatel utkání zápis poštou na sekre-
tariát ČKS nejpozději do:  

a) 31.12. příslušného kalendářního roku zápisy z utkání, které byly sehrány v období 
01.09.-31.12. příslušného kalendářního roku, 

b) 31.05. příslušného kalendářního roku zápisy z utkání, které byly sehrány v období 
01.01.-31.05. příslušného kalendářního roku, 

c) do dvou pracovních dnů  po skončení utkání zápisy z utkání, které byly sehrány v ob-

dobí 01.06.-31.08. příslušného kalendářního roku. 
(3) Za kapitána je považován hráč, který ve funkci kapitána působí v okamžiku ukončení utkání. 

V případě že družstvo nedisponuje kapitánem starším 18-ti let, podepíše zápis zodpovědný 



 

17  Soutěžní řád Českého korfbalového svazu  

funkcionář oddílu (trenér či vedoucí družstva působící ve funkci v době ukončení utkání) uve-

dený na soupisce družstva. 
(4) Odmítne-li některý z kapitánů nebo funkcionářů družstev podepsat zápis o utkání, zazname-

nají to rozhodčí do zápisu s příslušným vysvětlením. 
(5) Psát poznámky do zápisu o utkání mohou pouze kapitáni obou družstev (v případě nezletilosti 

je zastupuje zletilý funkcionář družstva), rozhodčí, zapisovatel a hlavní pořadatel. Poznámka 
se bere za předmětnou pouze v případě, že je u ni uvedeno čitelné jméno a podpis.  

(6) Odpovědnost za vedení zápisu nese hlavní pořadatel utkání, odpovědnost za správnost vypl-

nění zápisu nese hlavní rozhodčí utkání. 
 
 

Hrací doba 
 
 

Článek 319 
 
(1) Hrací doba a doba přestávky je stanovena pravidly korfbalu. Řídící orgán soutěže může ve 

své působnosti stanovit hrací dobu odlišně od pravidel korfbalu: může upravit délku hrací 
doby a/nebo délku přestávky. 

(2) Upravenou hrací dobu a délku přestávky u dlouhodobých mistrovských soutěží uvede řídící 
orgán do Dodatku SŘ. 

 
 

Začátky mistrovských utkání 
 
 

Článek 320 

 
(1) Začátky utkání mistrovských soutěží jsou vymezeny takto: 

Seniorské a dorostenecké soutěže: 
a) sobota  9:00 - 19:00 hodin 
b) neděle  9:00 - 18:00  hodin 

Žákovské soutěže: 
a) sobota  9:30 - 16:30  hodin 
b) neděle  9:30 - 16:30  hodin 

(2) V případě dohody všech zúčastněných stran (družstva, delegovaného rozhodčího, řídícího 

orgánu) je možno začátky mistrovských utkání upravit. 
(3) Pořadatel utkání musí přizpůsobit začátky utkání tak, aby soupeř i delegovaní rozhodčí měli 

vhodné spojení veřejnou dopravou k utkání i zpět. V případě, že toto není možné je pořádající 
oddíl povinen informovat o této skutečnosti soupeře, delegovaného rozhodčí a řídící orgán 
minimálně 6 týdnů před samotným utkáním. Informaci spolu s odůvodněním odešle 
pořádající oddíl elektronickou poštou na oficiální adresy soupeřícího oddílu, rozhodčího a ří-

dících orgánů soutěže (STK, KR). Za nevhodnou dobu se považuje odjezd na utkání 

z místa/sídla klubu před 05:00 hod a příjezd z utkání do místa/ sídlo klubu po 23:00 hod. 
(4) Při turnajových utkáních musí mít každé družstvo mezi dvěma zápasy minimálně 20 minut 

přestávku, při dvojzápase musí být přestávka mezi zápasy minimálně 30 minut. 
 
 

Čekací doba 
 
 

Článek 321 
 

(1) Čekací doba pro soupeře a delegované rozhodčí je 20 minut po určeném začátku utkání a je 
možno ji čerpat pouze v opodstatněných případech. 

(2) Nastoupí-li družstvo k utkání po určeném začátku, ale ještě v čekací době, nebo zmešká-li 
některé družstva nástup do druhého poločasu, zaznamená to rozhodčí s odůvodněním do 
zápisu o utkání. 

(3) Jestliže utkání bylo zahájeno po uplynutí čekací doby se souhlasem neprovinivšího se druž-
stva a rozhodčích, z důvodu nastoupení k utkání po čekací době, není možno trestat hracími 

důsledky, jen disciplinárně. 
(4) Několikeré neodůvodněné nebo úmyslné čerpání čekací doby či neopodstatněné nebo úmy-

slné zmeškání nástupu do druhého poločasu je disciplinárně trestáno. 
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(5) Oznámí-li hostující družstvo pořadateli telefonicky na kontaktní číslo uvedené na pozvánce 

zpoždění příjezdu k utkání nejdéle 30 minut před stanoveným začátkem utkání, prodlužuje 
se čekací doba na maximálně 60 minut po stanoveném utkání (neplatí pro turnajová utkání). 

(6) O výsledku utkání, k němuž některé družstvo nastoupilo až po čekací době nebo vůbec ne-
nastoupilo, rozhoduje řídící orgán. 

 
 

Nedostavení se družstva k utkání 
 
 

Článek 322 
 

(1) Družstvo se může omluvit pro nemoc většiny hráčů nejpozději 1 pracovní den před datem 
utkání. V takovém případě musí řídícímu orgánu soutěže tuto skutečnosti prokazatelně doká-

zat a to nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu utkání. Uzná-li řídící orgán tuto skutečnost 
jako důvodnou: 

a) v soutěžích, kde se hrají jednotlivá utkání samostatně, se utkání odkládá. Družstva 
jsou povinna do sedmi dnů po dni konání nesehraného utkání nahlásit ke schválení 
náhradní termín utkání. Pokud tak neučiní, určí náhradní termín řídící orgán soutěže. 

Pokud se omluví hostující družstvo, má v tomto případě povinnost proti předložené 
faktuře uhradit storno poplatky za pronájem haly. 

b) v soutěžích, kde se hraje turnajově, se utkání odkládá. Družstva jsou povinna do tří 
pracovních dnů po dni konání nesehraného utkání nahlásit ke schválení náhradní 
termín utkání. Pokud tak neučiní, určí náhradní termín řídící orgán soutěže. Odložené 
utkání se dohrává na náklady omluveného družstva. Náklady se rozumí především 

pronájem haly, náhrady rozhodčím případně další prokazatelně vzniklé náklady. 
(2) Nemůže-li se družstvo k utkání dostavit z důvodů, které nemohlo ovlivnit je povinno oka-

mžitě pořadateli oznámit tuto skutečnost a následně do 3 pracovních dnů po dni konání 

nesehraného utkání prokázat řídícímu orgánu soutěže příčiny nedostavení se k utkání. Řídící 
orgán posoudí ovlivnitelnost příčiny nedostavení se k utkání. Uzná-li řídící orgán tuto skuteč-
nost jako důvodnou: 

a) v soutěžích, kde se hrají jednotlivá utkání samostatně, se utkání odkládá. Družstva 

jsou povinna do tří pracovních dnů po dni konání nesehraného utkání nahlásit ke 
schválení náhradní termín utkání. Pokud tak neučiní, určí náhradní termín řídící orgán 
soutěže. Odložené utkání se dohrává na náklady omluveného družstva. Náklady se 
především rozumí pronájem haly, náhrady rozhodčím případně další prokazatelně 
vzniklé náklady. 

b) pokud má družstvo sehrát na turnaji více utkání je povinno udělat vše pro to, aby se 
dostavilo k sehrání dalšího utkání na turnaji. V případě nesehraných utkání se 

postupuje jako v odst.1b) tohoto článku. Pokud se zjistí, že družstvo se mohlo 
dostavit k sehrání dalšího utkání na turnaji, ale nedostavilo se, bude postupováno dle 
odst. 3 tohoto článku. 

(3) Nedostaví-li se družstvo k utkání bez řádné omluvy, utkání je kontumováno dle článku 404 
tohoto řádu. Zároveň se jedná o provinění, které je řešeno disciplinárně. 

 

 

Utkání hraná do rozhodnutí 
 
 

Článek 323 
 
Za utkání hraná do rozhodnutí (utkání, kde musí být určen vítěz) jsou považována utkání play-off a 
nařízená rozhodující utkání, případně další utkání specifikovaná příslušným pokynem. Nerozhodne-li 
se v utkání hraném do rozhodnutí v normální hrací době, utkání se prodlužuje systémem „Golden 
Goal“ (viz. ustanovující předpis „Ukončení zápasu, pokud je výsledek nerozhodný po skončení nor-
mální hrací doby - Systém Golden goal“.) 

Jestliže kterékoliv družstvo odmítne hrát prodloužení, bude jeho soupeř prohlášen vítězem daného 
utkání. 
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Systém Golden goal. 
 

 
Článek 324 

 

 
Pokud hra skončí nerozhodně, výsledek se učí pomocí prodloužení s využitím tzv. „zlatého gólu“:  
 
 

(1) V případě rozhodnutí pomocí zlatého gólu se po ukončení normální hrací doby hra znovu 
zahájí po 3. minutách. Hráči musí nastoupit ve stejných sestavách, jaké byly při ukončení 
normální hrací doby utkání. Střídání je povoleno pouze v mezích pravidel, pokud nebyla ještě 

všechna vyčerpána. 
(2) Prodloužení se zlatým gólem se hraje takto: Týmy se postaví do těch samých zón, tzn. útočí 

na ten samý koš, jako na začátku utkání. Rozhodčí provede losování, který tým zahájí prod-
loužení se zlatým gólem. Vítěz losů se nazývá začínající tým a prohraný je protivník. 

a) Pokud obě dvě družstva měla možnost útoku (tj. měla míč ve své útočné zóně), 
potom družstvo, které skóruje jako první je vítězem. 

b) Pokud začínající tým skóruje při svém prvním útoku (tj. protivník neměl míč ve své 

útočné zóně), poté i protivník má šanci provést útok a skórovat. Útok protivníka 
skončí, pokud se míč dostane do rukou útočníka začínajícího týmu, který stojí ve své 
útočné zóně. V tomto případě je splněn požadavek, aby obě družstva měla šanci na 
útok a začínající tým je vítěz. 

c) Pokud začínající tým skóruje v prvním útoku a protivník také skóruje ve svém prvním 
útoku, poté si hráči vymění zóny a pokračují tak, že začínající tým opět vhazuje atd., 

dokud není určen vítěz. Stále platí výše uvedené pravidlo s možností na útok pro obě 
družstva. 

d) Pokud takto není určen vítěz po uplynutí 10 min. prodloužení se zlatým gólem, 

následuje penaltový rozstřel. 
(3)  Pokud o vítězi rozhoduje penaltový rozstřel, poté nastupuje na penalty všech 8 hráčů, kteří 

dohráli prodloužení se zlatým gólem (v určeném pořadí, trenér předá seznam rozhodčímu). 
Střídání je povoleno pouze v mezích pravidel, pokud nebyla ještě všechna vyčerpána. Rozh-

odčí vylosuje, který tým zahajuje. Vítěz losu zahajuje penalty. Všech 8 hráčů z každého týmu 
hází střídavě penalty. Pokud po první sérii 16ti penalt je stav nerozhodný, následuje druhé 
kolo ve stejném pořadí, ale s KO systémem, tak jak je popsáno výše. 
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HLAVA IV. 
 
 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH 
 
 

Výsledky utkání a soutěží 
 

 
Článek 401 

 

(1) Do průběžných tabulek všech mistrovských soutěží se přidělují družstvu za vítězství v utkání 
dva body, za remízu jeden bod, za porážku žádný bod.  

(2) Ve všech soutěžích se užívá hodnocení průběžnou tabulkou z dosud odehraných utkání. 
 

Článek 402 
 
(1) O výsledku utkání, které nebylo odehráno, nebo bylo předčasně ukončeno nebo bylo zahá-

jeno po čekací době nebo v němž došlo k závažnému provinění některého z družstev, roz-
hodne řídící orgán soutěže. Při provinění některého z družstev posoudí tento orgán závažnost 
provinění a může: 

a) vynést kontumační výsledek dle čl. 404; 
b) odečíst družstvu, které se provinilo, 2 body bez zvýhodnění jiného družstva 
c) uložit pořádkovou pokutu 
d) nařídit odehrání zápasu v náhradním termínu na náklady družstva, které neodehrání 

v řádném termínu způsobilo 

e) podat podnět k zahájení disciplinárního řízení. 
(2) Za provinění některého z družstev, které je trestáno podle čl. 402, odst. 1, se považuje 

zejména: 
a) přeložení utkání bez souhlasu řídícího orgánu soutěže; 
b) opakované zanedbání povinnosti hlášení utkání ve stanoveném termínu; 
c) nenastoupení k utkání z viny družstva; 
d) nepřipravené hřiště z viny pořádajícího klubu; 
e) nastoupení k utkání po čekací době z viny družstva, s výjimkou podle čl. 321, odst.3; 
f) neoprávněný start hráče nebo hráčů; 

g) odmítnutí kontroly totožnosti hráče nebo hráčů; 
h) zneužití soupisky, nastoupení k utkání bez soupisky a registračních průkazů 

současně; 
ch) předčasné ukončení utkání z viny některého z družstev nebo pořádajícího klubu; 
i) vystoupení družstva ze soutěže. 

(3) Jestliže utkání nebylo zahájeno nebo bylo zahájeno po čekací době nebo bylo předčasně 

ukončeno z viny obou družstev, postihnou se hracími důsledky obě družstva. Zároveň může 
být družstvům uložena pořádková pokuta a věc bude postoupena disciplinární komisi. 

(4) Klub nebo družstvo potrestané zastavením činnosti prohrává kontumačně všechna svá utkání 
v době zastavení činnosti, není-li trest vykonán jiným způsobem. 

(5) Při narušení ustanovení pravidel korfbalu, Soutěžního řádu a rozpisu soutěže, nebo v přípa-
dech, jejichž důsledky by mohly narušit průběh soutěží nebo ohrozit dobrou pověst svazu, 
má řídící orgán právo rozhodnout o výsledku utkání, případně o jeho anulování nebo kontu-

mování, i když nebyly podány námitky. 
 
 

Určení pořadí družstev 
 

 
Článek 403 

 
(1) Způsob započítání výsledků v průběhu soutěže a její části stanoví rozpis soutěží, kterým 

může být na začátku soutěže nebo její části přidělena družstvu (družstvům) bodová bonifi-
kace podle předchozího umístění. 

(2) Pořadí družstev v době, kdy ještě neskončila soutěž nebo její část, se určí podle: 
a) počtu bodů; 
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b) rozdílu skóre (vstřelené a obdržené koše); 

c) většího počtu vstřelených košů. 
(3) Pořadí družstev po skončení soutěže nebo její části mezi družstvy zařazenými do téže skupiny 

soutěže se určí: 
a) podle celkového počtu bodů;  
b) kde dvě nebo více družstev mají stejný počet bodů, jejich pořadí bude určeno výsledky 

utkání sehraných mezi těmito družstvy (v případě rovnosti bodů tří nebo více družstev 
se jejich pořadí stanoví pomocí zvláštní tabulky, sestavené z výsledků utkání sehr-

aných mezi těmito družstvy); 
c) jestliže rovnost bodů ze vzájemných utkání těchto družstev trvá, pak rozhoduje rozdíl 

košů z utkání sehraných mezi těmito družstvy a družstvo s větším kladným rozdílem 
nebo s menším záporným rozdílem získá vyšší pořadí; 

d) jestliže družstva mají stejný rozdíl košů ze vzájemných utkání, pak vyšší pořadí získá 
 družstvo s větším počtem vstřelených košů ze vzájemných utkání; 

e) jestliže rovnost trvá nadále, pak rozhoduje rozdíl košů ze všech utkání sehraných ve 
skupině, pokud družstva v rovnosti hrála se stejnými soupeři; 

f) jestliže družstva mají stejný rozdíl košů i ze všech utkání, pak vyšší pořadí získá 
 družstvo s větším počtem vstřelených košů ze všech utkání; 

g) pokud pořadí o vítěze soutěže, postup do další části soutěže, postup do vyšší soutěže, 
o udržení a o sestup nelze určit podle bodu a) až f), rozhoduje los. 

(4) Pořadí mezi družstvy na stejných místech různých skupin téže soutěže lze také určit: 

a) podle průměrného počtu bodů na jedno utkání; 
b) při rovnosti průměrného počtu bodů dvou nebo více družstev se postupuje jako v čl. 

403, odst. 3, pokud lze mezi všemi družstvy v rovnosti započítat stejné množství 
vzájemných utkání; 

c) nelze-li určit pořadí podle bodu a) a b), rozhoduje o pořadí vyšší průměrný košový 
rozdíl na jedno utkání, případně větší průměrný počet vstřelených košů na jedno 
utkání; 

d) pokud pořadí nelze určit podle bodu a) až c), postupuje se podle čl. 403 odst. 3 g). 
 
 

Kontumace 
 
 

Článek 404 
 
(1) Při vyhlášení kontumačního výsledku získává vítěz dva body a aktivní košový poměr 7:0, 

provinilé družstvo nezíská žádný bod a pasivní košový poměr 0:7. 
(2) Jestliže vítězné družstvo kontumovaného utkání dosáhlo v utkání příznivější košový poměr, 

platí výsledek dosažený na hřišti. 
(3) Jestliže je kontumační výsledek vyhlášen vinou obou družstev, nepřiznají se body nikomu, 

oběma družstvům se započte shodný pasivní košový poměr 0:7. 

 
 

Vystoupení a vyloučení ze soutěže 
 
 

Článek 405 
 

(1) Jestliže družstvo vystoupí ze soutěže nebo je ze soutěže vyloučeno a:  
a) odehrálo méně než třetinu utkání soutěže nebo její dlouhodobé části (dále jen sou-

těže), dosavadní výsledky družstva se anulují a do soutěže se nezapočítávají; 
b) odehrálo více než dvě třetiny utkání soutěže, zbývající výsledky družstva v soutěži 

se kontumují ve prospěch soupeřů a do soutěže se výsledky takového družstva zapo-
čítají; 

c) odehrálo nejméně třetinu a nejvíce dvě třetiny utkání soutěže, řídící orgán soutěže 

určí, zda se postupuje podle bodu a) nebo b). 
(2) Za opakované kontumační výsledky může řídící orgán vyloučit družstvo ze soutěže. 
(3) Družstvo, které vystoupilo nebo bylo vyloučeno ze soutěže, se již nemůže do soutěže v témž 

ročníku vrátit a považuje se za sestupující. 
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HLAVA V. 
 
 

TRESTÁNÍ PŘESTUPKŮ 
 
 

Trestání přestupků 
 

 
Článek 501 

 

(1) Všechny přestupky, provinění a hrubá provinění proti ustanovení tohoto SŘ, rozpisu soutěže, 
platným směrnicím ČKS a příkazům řídících orgánů jsou trestány: 

a) pořádkovou pokutou za porušení, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její 
regulérnost; 

b) hracími důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku za závažná porušení, 
kterými byla porušena regulérnost soutěže; 

c) disciplinárně, podle ustanovení DŘ korfbalu. 
(2) Výše uvedená opatření pod písm. a), b), c) lze podle povahy a závažnosti přestupků i sdru-

žovat. 
 

 

Hrací a disciplinární důsledky 
 
 

Článek 502 

 
(1) Hracími důsledky podle předchozího článku lze trestat družstvo, zejména za provinění speci-

fikovaná v článku 402 odstavce 2. 
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit až do výše 1000 Kč, a to i opakovaně.  
(2) Výše uvedené přestupky mají za následek rovněž disciplinární potrestání zjištěných viníků 

(provinivšího se hráče, kapitána, odpovědného vedoucího, event. celého družstva). 

(3) Má-li družstvo zastavenou činnost, nesmí nastoupit k žádnému utkání. Družstvo, které přesto 
k utkání nastoupí, bude disciplinárně potrestáno včetně odpovědných funkcionářů. 
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HLAVA VI. 
 
 

OPRAVNÉ JEDNÁNÍ 
 
 

Námitky 
 

 
Článek 601 

 

(1) Proti porušování regulérnosti soutěže porušením předpisů a nařízení ČKS nebo porušením 
pravidel korfbalu může klub nebo jednotlivec podat námitku (protest). 

(2) Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat řídícímu orgánu soutěže:  
a) v krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže nejpozději do 30 minut po 

skončení utkání;  
b) v dlouhodobých soutěžích je nutno námitku doručit řídícímu orgánu soutěže 

nejpozději třetí pracovní den po utkání; klub ve stejné lhůtě odešle kopii námitky 
straně, proti které se námitky podávají, a doklad o odeslání přiloží k originálu 
námitek. 

(3) Strana, proti které se námitka podává, je povinna zaslat své vyjádření k námitce nejpozději 

třetí pracovní den od obdržení kopie námitky. Neučiní-li tak, je možné námitku projednat bez 
jejího vyjádření.  

(4) Námitku v dlouhodobých soutěžích projednává řídící orgán soutěže co nejdříve, nejpozději 
do 10 dnů od doručení. V krátkodobých soutěžích projednává námitku vedení soutěže v ter-
mínu dostatečném pro případnou nápravu.  

(5) Námitku lze vzít zpět před začátkem jejího projednávání. 
(6) Námitka proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený na 

hřišti.  
(7) Námitky proti skutečnostem známým během utkání nebo ihned po utkání (stručné, věcné a 

výstižné) zaznamenají oprávněné osoby do zápisu o utkání, jinak je orgán projednávající 
námitku nemusí brát v úvahu. 

(8) Orgán projednávající námitku učiní závěr, zda je námitka oprávněná či nikoliv. Při oprávně-
nosti námitky současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podá-
vajícímu klubu sdělí písemně do 3 dnů od projednání. 

(9) Je-li námitka oprávněná, byť jen zčásti, vklad se vrací podávajícímu klubu. Byla-li námitka 
vzata zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh řídícího orgánu soutěže. 
Jestliže je námitka shledána jako neoprávněná, je podávající klub povinen uhradit protistraně 
všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou. 

 

Článek 602 

 
(1) Námitka musí obsahovat: 

a) název a adresu podávajícího klubu; 
b) označení řídícího orgánu soutěže, kterému se podává; 
c) stranu, proti které se námitka podává; 
d) označení důvodu námitky, vylíčení případu, označení důkazů a svědků; 
e) konečnou žádost s přesným označením, o co se žádá; 

f) údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení; 
g) doklad o zaslání kopie námitky protistraně; 
h) jména, příjmení, adresy a funkce v klubu dvou osob oprávněných zastupovat klub a 

  podpis osoby oprávněné podle stanov klubu jednat jménem klubu. 
(2) Námitka musí být doložena peněžitým vkladem ve výši (podle příslušnosti orgánu, jemuž se 

podává): 

a) Seniorské a dorostenecké soutěže  500 Kč; 

b) Žákovské soutěže    250 Kč. 
(3) Námitka nesplňující ustanovení tohoto řádu nebude projednána. 
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Odvolání 
 

 
Článek 603 

(1) Jednotlivec nebo kolektiv mohou podat odvolání proti rozhodnutí řídícího orgánu a to písmeně 
nebo elektronickou poštou nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí. 

(2) Odvolání musí splňovat podmínky stanovené v Odvolacím řádu ČKS. Odvolání nemá odkladný 
účinek. 

(3) Průběh řízení o odvolání se řídí Odvolacím řádem. 

 
 

Přezkoumání rozhodnutí 
 

 
Článek 604 

 
(1) Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustaveného 

orgánu.  
(2) Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí učiněno v souladu 

s předpisy a nařízeními ČKS. K projednání si může vyžádat stanovisko orgánu, který vydal 

zkoumané rozhodnutí.  
(3) Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.  
(4) V případě podezření porušení stanov nebo řádů lze podat oznámení Výkonnému výboru ČKS, 

resp. revizní komisi. Konečným přezkumným orgánem je Valná hromada svazu. 
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HLAVA VII. 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 701 
 
Výklad tohoto soutěžního řádu provádí Výkonný výbor ČKS. 
 

Článek 702 
 

 
Tento Soutěžní řád ČKS schválil Výkonný výbor ČKS a vstupuje v platnost dne 09.09.2019. Ruší se 
platnost dosavadního Soutěžního řádu a jeho Dodatku. 


