DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)
Část první
Obecná ustanovení
Článek I.
V disciplinárním řízení mají být odpovědně projednána, spravedlivě posouzena
a případně náležitě potrestána závažná porušení stanov a soutěžního řádu ČADG
a discgolfových pravidel.
Článek II.
Disciplinární řízení i následné rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého,
ostatní členy ČADG i veřejnost.

Část druhá
Disciplinární orgány
Článek III.
Disciplinárními orgány jsou:
a) Disciplinární komise
b) Odvolací komise
Článek IV.
Disciplinární komise rozhoduje o disciplinárních proviněních vztahujících se
k závažným porušením stanov a soutěžního řádu ČADG a discgolfových pravidel.
Článek V.
Disciplinární komise je tříčlenná a tvoří ji členové výkonné rady ČADG, zvolení členy
výkonné rady ČADG na jejím zasedání.
Článek VI.
Disciplinární komise zároveň vystupuje jako odvolací orgán v případech, kdy
o provinění a následném potrestání rozhodl v souladu se soutěžním řádem ředitel
turnaje.
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Článek VII.
Odvolací komise je tvořená všemi členy výkonné rady ČADG a vystupuje jako
odvolací orgán v případech, kdy o provinění a následném potrestání rozhodla
disciplinární komise.
Rozhodnutí odvolací komise je konečné a nelze se proti němu dále odvolávat.

Část třetí
Disciplinární tresty
Oddíl A
Úvodní ustanovení
Článek VIII.
Při stanovení druhu trestu přihlédne disciplinární orgán zejména k závažnosti
disciplinárního provinění a k tomu, zda byl provinilec pro stejné, podobné nebo
několik jiných provinění v minulosti již potrestán.
Článek IX.
Trestá-li disciplinární orgán za několik disciplinárních provinění, uloží trest, který se
vztahuje na nejzávažnější disciplinární provinění. K ostatním proviněním přihlédne
jako k přitěžujícím okolnostem.
Článek X.
V případě, že disciplinární orgán ukládá trest provinilci, jenž byl v minulosti již více
než 3x disciplinárně potrestán, uloží trest vždy v horní polovině stanoveného rozpětí.
Podmíněné odložení výkonu trestu není v takovém případě možné.
Článek XI.
Při podmíněném odložení výkonu trestu disciplinární orgán ve výroku rozhodnutí,
jímž se ukládá trest, stanoví zkušební dobu v délce maximálně 6 měsíců. Zkušební
doba počíná nabytím právní moci rozhodnutí. V případě, že se provinilec ve zkušební
době osvědčí, hledí se na něj, jako by nebyl potrestán.
Oddíl B
Jednotlivé druhy trestů
Článek XII.
Napomenutí
Tento trest může disciplinární orgán uložit vždy místo stanoveného trestu, jedná-li se
o první disciplinární provinění a má-li se za to, že projednání disciplinárního
provinění postačí k dosažení účelu disciplinárního řádu.
Horní hranice zastavení závodní činnosti, případně zákazu výkonu funkce nesmí
přesahovat 2 měsíce.
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Článek XIII.
Zastavení závodní činnosti
Tento trest může být uložen za disciplinární provinění v souvislosti s účastí na
discgolfových soutěžích v ČR i v zahraničí, a to v délce nejvýše 18 měsíců.
Článek XIV.
Zákaz výkonu funkce
Tento trest může být uložen v délce nejvýše 18 měsíců za disciplinární provinění
v souvislosti s funkcí při zabezpečování soutěže, která je součástí ligového kalendáře
ČADG, nebo při výkonu funkce v orgánech ČADG.
Článek XV.
Zákaz pořádání discgolfových soutěží
Tento trest může být uložen v délce nejvýše 18 měsíců za nezajištění dostatečné
organizace při pořádání soutěží, které jsou součástí ligového kalendáře ČADG, a za
falšování sportovně technických dokladů.
Článek XVI.
Vyloučení z řad ČADG
Trest může být uložen jen při mimořádně hrubém a závažném disciplinárním
provinění, pokud nelze očekávat, že by na místo jeho uložení splnil účel jiný druh
trestu podle tohoto disciplinárního řádu.
Vyloučení navrhne Disciplinární komise na nejbližší členské schůzi. Ta o něm
rozhodne hlasováním. Rozhoduje prostá většina. Vyloučení je doživotní, přičemž
o eventuálním znovupřijetí může rozhodnout pouze výkonná rada ČADG, a to ne
dříve než 3 roky po nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.

Část čtvrtá
Disciplinární provinění
Článek XVII.
Nesportovní chování
Za nesportovní chování po dobu soutěže je považováno v souladu s pravidly discgolfu
a soutěžním manuálem PDGA (Část 3: Hráčský kodex) zejména:
Používání mobilů během hry, používání přehrávačů se sluchátky tak, že reprodukce
ruší ostatní hráče, pohyb či mluvení v době, kdy jiný hráč odhazuje disk, postup po
hracím poli před hráče, který je na řadě, házení mimo pořadí, zanedbání či odmítnutí
spolupráce s rozhodčím nebo bránění v šetření počínání hráče či jiného soutěžícího,
neposkytnutí pomoci při hledání zatoulaného disku, vulgární vyjadřování, házení
předměty nebo kopání do nich, zjevné neslušné chování vůči někomu přítomnému,
znečišťování okolí, úmyslné ničení majetku, projevy vandalismu vůči majetku,
živočichům a rostlinám, chování v rozporu s místními zákony či nařízeními. Hráči,
kteří kouří, musí zabezpečit, aby kouř neobtěžoval ostatní hráče. Všichni soutěžící
i pořadatelé jsou povinni nosit tričko i obuv a jejich oděv nesmí být roztrhán.
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Trest: Za zvláště nesportovní chování, jako jsou urážky a zesměšňování směřované
k ostatním účastníkům soutěže nebo opakované a cílené chování popsané výše se
záměrem poškození ostatních hráčů trest zastavení činnosti/zákaz výkonu funkce na
dobu 2 až 6 měsíců.
Článek XVIII.
Nedostatečné zajištění akce
Podle tohoto ustanovení jsou postihováni pořadatelé turnajů, pokud nezajistí řádným
způsobem průběh akce, jejímž pořádáním byly ČADG pověřeny.
Trest:
Zákaz pořádání soutěží na 6 až 18 měsíců.
Článek XIX.
Nedbalý výkon funkce
Jako nedbalý výkon funkce je považováno takové jednání, jehož se dopustí
funkcionář, a které má za následek neregulérnost soutěže, výtržnosti na hřišti anebo
kterým je opakovaně porušován soutěžní řád a pravidla discgolfu, zejména opakované
nepředložení zprávy o výsledku soutěže nebo i jednorázové zmaření výkonu
rozhodnutí podle disciplinárního řádu.
Trest:
Zákaz výkonu funkce na dobu 2 měsíců.
Za zvláště závažné porušení disciplinárních předpisů se považuje, jestliže jednání
podle předchozího odstavce může vést k vážnému narušení průběhu soutěže (např.
falšování sportovně technických dokumentů, umožnění neoprávněného startu). Trest
zákazu výkonu činnosti v takovém případě na 2 až 10 měsíců.
Článek XX.
Neoprávněný start
Za neoprávněný start je považována účast v soutěži v rozporu se soutěžním řádem,
případně pravidly dané soutěže.
Trest:
Zastavení závodní činnosti na 2 až 10 měsíců.
Za zvláště závažné disciplinární provinění je považováno jednání, kdy jsou za účelem
dokonání disciplinárního provinění podle předchozího odstavce falšovány nebo
neoprávněně upravovány sportovně technické dokumenty. Trest zastavení závodní
činnosti/zákaz výkonu funkce je v tomto případě 10 až 18 měsíců.
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Článek XXI.
Ovlivňování výsledku soutěže
Za ovlivňování výsledků soutěže je považováno takové úmyslné jednání, které
v rozporu se sportovní etikou vede k ovlivnění výsledků soutěže v rozporu se
sportovně technickými předpisy.
Trest:
Zastavení závodní činnosti/výkonu funkce na dobu 2 až 10 měsíců.
Za zvláště závažné disciplinární provinění je považováno jednání podle předchozího
odstavce, které bylo provedeno za úplatu nebo za příslib úplaty. Trestem je zastavení
závodní činnosti/výkonu funkce na 10 až 18 měsíců.
Článek XXII.
Inzultace
Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka fyzickým násilím hráče,
funkcionáře nebo diváka v souvislosti se sportovní činností.
Trest:
Zastavení závodní činnosti/výkonu funkce na 6 až 12 měsíců
Článek XXIII.
Použití omamných a psychotropních látek
Řídí se Soutěžním manuálem PDGA (Část 3: Hráčský kodex, kapitola 3.3, odstavec B,
body 8-10).
Trest:
Při porušení pravidel zastavení závodní činnosti/výkonu funkce na 2 až 10 měsíců.
Článek XXIV.
Hrubé porušení sportovní etiky
Za hrubé porušení sportovní etiky je v duchu pravidel discgolfu a soutěžního manuálu
považována záměrná snaha o manipulaci s ratingem pomocí záměrně chybného hraní
nebo odstoupení z turnaje, pokus o podvodné obejití pravidel hry, zvláště hrubé,
případně opakované porušení stanov a soutěžního řádu.
Trest:
Zastavení závodní činnosti/zákaz výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců.
Za zvláště závažné disciplinární provinění, jako jsou znevážení dobrého jména ČADG
před mezinárodními organizacemi, sponzory, ve sdělovacích prostředcích, porušení
svazových i závazných právních předpisů mající za následek riziko vzniku finanční,
hmotné či jiné škody, pravomocné odsouzení pro úmyslně spáchaný trestný čin,
diskriminace s ohledem na rasu, víru nebo etnický původ - trest: vyloučení z ČADG.
(viz Článek XVI)
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Část pátá
Řízení před disciplinární komisí
Článek XXV.
Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární komise a jednotlivec, případně
spolek, u něhož je předpoklad, že se dopustil disciplinárního provinění.
Článek XXVI.
Disciplinární orgán zahájí disciplinární řízení, má-li za to, že jsou oprávněné důvody
pro předpoklad, že došlo k disciplinárnímu provinění. Může tak učinit z vlastního
nebo vnějšího podnětu. Disciplinární komise zahájí disciplinární řízení zasláním
doporučeného dopisu účastníkům, ve kterém je informuje o zahájení disciplinárního
řízení.
Článek XXVII.
Disciplinární řízení musí být zahájeno do 14 dnů poté, co se disciplinární komise
o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však do 6 měsíců od dokonání
disciplinárního provinění. V jiném případě disciplinární komise řízení nezahájí.
Článek XXVIII.
Disciplinární orgán je povinen v disciplinárním řízení náležitě objasnit všechny
podstatné okolnosti projednávaného případu. Za tím účelem je oprávněn pozvat
k projednání osoby, které mohou podat důležité informace a vyžádat si písemné
dokumenty, zprávy, popřípadě další důkazní materiály.
Článek XXIX.
Jestliže se provinilý na disciplinární řízení nedostaví, přestože mu byla dána možnost
účastnit se jednání, může disciplinární orgán rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.
Projednává-li se provinění spolku, může disciplinární orgán přizvat jen ty jeho členy,
jejichž účast považuje za důležitou pro zjištění pravdy a spravedlivé posouzení
případu – tímto není dotčeno právo ostatních členů spolku účastnit se jednání na
vlastní žádost.
Článek XXX.
Jakmile (nejpozději však do 3 měsíců od začátku projednávání případu) jsou
dostatečně objasněny všechny podstatné okolnosti projednávaného případu, zejména
k jakému došlo disciplinárnímu provinění a kdo se ho dopustil, rozhodne
disciplinární orgán o uložení trestu. Ukáže-li se, že k disciplinárnímu provinění
nedošlo, disciplinární orgán řízení zastaví.
Článek XXXI.
Disciplinární komise je usnášení schopná, jestliže je přítomna alespoň nadpoloviční
většina členů. Komise rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, přičemž
při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
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Článek XXXII.
Rozhodnutí disciplinárního orgánu se oznamuje písemnou formou nejpozději do
jednoho měsíce účastníkům, spolku, jehož je provinilý případně členem, jakož i tomu,
kdo dal podnět k zahájení disciplinárního řízení. Pokud je to účelné, může
disciplinární komise rozhodnutí vhodným způsobem zveřejnit.
Článek XXXIII.
Rozhodnutí musí obsahovat výrok, jenž v případě uložení trestu musí obsahovat
i termín, ve kterém bude trest vykonán, stručné zdůvodnění a poučení o odvolání.
Článek XXXIV.
Proti rozhodnutí disciplinární komise je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne
doručení písemného rozhodnutí, a to doporučeným dopisem k odvolací komisi
ČADG.
Odvolání musí být doloženo dokladem o zaplacení 200,- Kč na účet ČADG. Vyhoví-li
odvolací komise odvolání v plném rozsahu, odvolací poplatek bude účastníku vrácen.
Pro určení, zda bylo odvolání podáno včas, je rozhodné datum podání odvolání na
poště. Po marném uplynutí odvolací lhůty je rozhodnutí pravomocné.
Článek XXXV.
Disciplinární komise může i bez jednání vydat rozhodnutí ve zkráceném řízení bez
slyšení účastníků, jestliže má na základě již známých okolností skutkový stav za
prokázaný.
Tímto rozhodnutím může disciplinární komise udělit pouze následující tresty:
a) Napomenutí
b) Zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce až na 2 měsíce
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci podat námitky do 8 dnů od doručení
rozhodnutí k disciplinární komisi. V námitkách musí účastník ve stručnosti uvést vše,
co proti rozhodnutí namítá. Po obdržení včas podaných námitek nařídí disciplinární
komise jednání, na které přizve účastníka a je-li to potřebné, i další osoby a projedná
případ v rozsahu podaných námitek na základě ustanovení čl. XXV až XXXIV.
Po marném uplynutí lhůty pro podání námitek má rozhodnutí ve zkráceném řízení
účinky pravomocného rozhodnutí.
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Část šestá
Řízení před odvolací komisí
Článek XXXVI.
Odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise může podat pouze účastník řízení
před disciplinární komisí, jenž byl uznán vinným z disciplinárního provinění,
případně jeho zákonný zástupce. Odvolání je možno podat nejpozději do dvou měsíců
od rozhodnutí disciplinární komise.
Článek XXXVII.
Podle čl. VI tohoto disciplinárního řádu je disciplinární komise odvolacím orgánem,
tedy ve smyslu této části disciplinárního řádu odvolací komisí v případech, kdy
o provinění a následném potrestání rozhodl v souladu se soutěžním řádem ředitel
turnaje.
Článek XXXVIII.
Poté, co obdrží odvolací komise včas podané odvolání proti rozhodnutí disciplinární
komise s dokladem o zaplacení odvolacího poplatku, vyžádá si od tohoto orgánu
všechny podklady, z nichž při svém rozhodování tento orgán vycházel, spolu se
stanoviskem k případu. Veškeré tyto podklady je disciplinární komise povinna předat
odvolací komisi do 15 dnů ode dne, kdy si je tato vyžádá.
Článek XXXXIX.
Odvolací komise projedná odvolání nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání.
Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí disciplinárního orgánu první
instance. Vychází přitom z podkladových materiálů disciplinárního řízení v první
instanci. V případě potřeby je doplní vlastním šetřením. Účastník disciplinárního
řízení má právo, požádá-li o to, zúčastnit se projednávání svého případu před
odvolacím orgánem.
Článek XL.
Na základě provedeného řízení odvolací komise vydá rozhodnutí, ve kterém:
a) Odvolání bez projednání zamítne, jestliže je odvolání podáno opožděně, není
doloženo dokladem o zaplacení odvolávacího poplatku nebo je podáno osobou,
která není k jeho podání oprávněna
b) Potvrdí rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že
rozhodnutí je odůvodněné a správné
c) Změní rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že
měl být uložen jiný trest
d) Zruší rozhodnutí disciplinárního orgánu první instance, dojde-li k závěru, že
v projednávaném případě nedošlo k disciplinárnímu provinění. Vrací se
odvolací poplatek
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Článek XLI.
Odvolací komise rozhoduje jednoduchou většinou hlasů všech členů, přičemž při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
Článek XLII.
Rozhodnutí odvolací komise se oznamuje písemnou formou účastníkům, spolku,
jehož je provinilý případně členem a disciplinární komisi. Pokud je to účelné, může
odvolací komise rozhodnutí vhodným způsobem zveřejnit.
Článek XLIII.
Rozhodnutí odvolací komise, kterým se potvrzuje, mění nebo ruší rozhodnutí
disciplinární komise, musí obsahovat výrok, jenž v případě uložení trestu musí
obsahovat i termín, ve kterém bude trest vykonán a stručné zdůvodnění.
Článek XLIV.
Rozhodnutí odvolacího orgánu je konečné.

Část sedmá
Výkon rozhodnutí
Článek XLV.
Zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce se vykoná dle rozhodnutí, jímž byly
uloženy.
Článek XLVI.
Vyloučení z řad ČADG (viz Článek XVI) bude vykonáno vyškrtnutím ze seznamu
členů ČADG.
Článek XLVII.
Po odpykání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti a zákazu výkonu
funkce může potrestaný požádat o prominutí výkonu zbytku trestu. Žádost
o prominutí se podává u toho disciplinárního orgánu, který o trestu rozhodl
v posledním stupni. V případě, že disciplinární orgán žádosti i prominutí nevyhoví,
může potrestaný další žádost o prominutí podat nejdříve po výkonu alespoň tří
čtvrtin trestu.
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Část osmá
Evidence disciplinárních provinění
Článek XLVIII.
Evidenci udělených trestů vede disciplinární komise ČADG.
Článek XLIX.
V evidenci trestů jsou vedeny tyto údaje:
a) Jméno a adresa provinilého
b) Druh provinění, uložený trest
c) Údaje o výkonu rozhodnutí
d) Další potřebné údaje
Článek L.
Záznam o disciplinárním provinění se z evidence vymaže po uplynutí:
a) 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo napomenutí
nebo zastavení závodní činnosti, případně výkonu funkce nepřesahující
1 měsíc
b) 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo zastavení závodní
činnosti nebo výkon funkce nepřesahující 6 měsíců
c) 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo zastavení závodní
činnosti nebo výkon funkce přesahující 6 měsíců
Článek LI.
Po výmazu údajů dle předchozích ustanovení se na osobu nebo spolek, jejichž údaje
byly vymazány, nahlíží, jako by nebyly trestány.

Část devátá
Závěrečná ustanovení
Článek LII.
Výklad tohoto disciplinárního řádu provádí disciplinární komise ČADG.
Článek LIII.
Toto úplné znění disciplinárního řádu bylo schváleno výkonnou radou ČADG dne
8. ledna 2015 s účinností od 9. ledna 2015.
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