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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Všeobecné pokyny 
Pokuty a poplatky sú mužstvá povinné uhrádzať v lehotách ustanovených cestou 

úradnej správy alebo inej písomnej výzvy. V prípade nezrealizovania úhrady, bude mať klub 

zastavenú činnosť. 

2. Registračné poplatky 

a) Členský príspevok hráča v jesennej časti je 20 €.  

b) Členský príspevok hráča v jarnej časti je 10 €. 

c) Registrácia hráča a pridanie na súpisku menej ako 24 hodín a menej pred začiatkom 

stretnutia – 5 €. 

d) Registrácia hráča a pridanie na súpisku priamo pred výkopom stretnutia v miestnosti 

delegáta – 10 €. 

 

 

3. Žlté a červené karty 

a) Za udelenie ŽK prináleží potrestanému hráčovi finančná pokuta 4 €. Hráč resp. tím je 

povinný uhradiť poplatok do najbližšieho zápasu, inak tímu nie je povolené 

pokračovať v súťaži. 

b) Po udelení: 

3 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 5 € + stop 1 stretnutie 

6 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 10 € + stop 2 stretnutie 

9 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 15 € + stop 3 stretnutie 

12 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 20 € + stop 4 stretnutie 

c) Za udelenie ČK prináleží potrestanému hráčovi finančná pokuta 10 € a STOP na 

jeden zápas. Pri závažnejších prípadoch je možný vyšší finančný trest a neúčasť 

v zápasoch. 



 

• Hrubé nešportové správanie voči rozhodcovi: finančná pokuta 50 € / STOP 3 

zápasy 

• Poškodenie hracích plôch, striedačiek, sieťok a pod.: finančná pokuta podľa 

závažnosti poškodenia + vylúčenie zo súťaží MFK na 6 mesiacov 

• Inzultácia hráča: finančná pokuta 100 € + vylúčenie sú súťaží MFK na 12 

mesiacov  

• Inzultácia rozhodcu: finančná pokuta 100 € + vylúčenie zo súťaží MFK na 36 

mesiacov 

• Inzultácia rady MFK, predsedu a iných funkcionárov: Doživotné vylúčenie zo 

súťaží MFK 

d) Prerokovanie hráča v treste – žiadosť o odpustenie trestu – 10 € (nie je možné pri 

závažnejších prípadoch) 

 

3. Nenastúpenie na zápas 

• Prvé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 20 € pokiaľ sa mužstvo ospravedlní 

emailom alebo telefonicky min. 24 hodín pred začiatkom zápasu + kontumácia v 

prospech súpera. 

• Prvé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 30 €. 

• Druhé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 40 €, pokiaľ sa mužstvo ospravedlní 

emailom alebo telefonicky min. 24 hodín pred začiatkom zápasu + kontumácia v 

prospech súpera. 

• Druhé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 60 € 

• Tretie nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 50 €, pokiaľ sa mužstvo ospravedlní 

emailom min. 24 hodín pred začiatkom zápasu. Po tretej kontumácii je mužstvo 

vyradené zo súťaže a jeho výsledky sú anulované, družstvu prepadáva štartovné a 

hráčom členské + kontumácia v prospech súpera. 

• Tretie nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 100 Eur, pokiaľ mužstvo nenastúpi 

do zápasu v minimálnom počte 4+1. Po tretej kontumácii je mužstvo vyradené zo 

súťaže a jeho výsledky sú anulované, mužstvu prepadáva štartovné a hráčom členské 

+ kontumácia v prospech súpera.  



 

• Hráči tímu, ktorí bol diskvalifikovaný zo súťaží MFK majú zakázané štartovať 

v súťažiach MFK po dobu 12 mesiacov. 

• V prípade obojstranného nenastúpenia - výška pokuty bude stanovená podľa toho, 

na koľký zápas dané mužstvo nenastúpilo (prvé nenastúpenie 20 €, druhé 

nenastúpenie 40 € a tretie nenastúpenie 60 €) + obojstranná kontumácia (v tabuľke 

sa započíta obidvom 0:5). 

 

4. Preloženie zápasu 

a) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná minimálne 48 hodín pred 

začiatkom stretnutia v rámci daného kola, resp. nasledujúceho – Poplatok 20 €. 

b) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná minimálne 48 hodín pred 

začiatkom stretnutia v rámci týždňa - poplatok 30 €.  

c) Žiadosť o predohranie / dohranie zápasu poslaná menej ako 48 hodín pred 

začiatkom stretnutia – Poplatok 30 €. 

 

5. Prestupy a striedavé štarty 

a) Poplatok za prestup hráča v prestupovom období – 20 €. 

b) Poplatok za striedavý štart – 15 €.  

 

6. Iné poplatky 

a) Neoprávnený štart hráča sa trestá finančnou pokutou 15 € a kontumáciou tímu 0:5 + 

15 € za každý ďalší zápas, v ktorom hráč štartoval neoprávnene. 

b) Poplatok za výzvu k platbe po splatnosti (napr. za nenastúpenie na zápas, za 

neuhradenie žltej karty a ďalšie) - 5 eur. 

c) Poplatok za zmenu názvu mužstva počas sezóny – 10 €. 

 


