
Organizační řád SK SALH
 

Tento organizační řád upravuje vztahy jednotlivých orgánů v SK SALH.

 

1.     Struktura (viz obrazová příloha)
1.1.   Kongres SALH tvoří dle Stanov oprávnění zástupci všech sdružených oddílů. Tedy 
českých i moravských.

1.2.   Zástupci oddílů hrajících pražské soutěže tvoří českou sekci Kongresu SALH.

1.3.   Zástupci oddílů hrajících moravské soutěže tvoří moravskou sekci Kongresu SALH.

1.4.   Rozhodčí a revizní komise je orgánem Kongresu SALH, který jej volí každý rok vždy na 
podzimním jednání Kongresu SALH. 

1.5.   Výkonný výbor je orgánem Kongresu, který jej volí každé dva roky vždy na podzimním 
jednání Kongresu SALH. Členem Výkonného výboru musí být vždy alespoň jeden člen 
z moravské sekce Kongresu SALH. V případě, že se počet členů VV z jakéhokoliv důvodu 
sníží, bude nový člen (členové) zvolen na jednání nejbližšího Kongresu SALH.

1.6.   česká disciplinární komise je volena českou sekcí Kongresu SALH.

1.7.   moravská disciplinární komise je volena moravskou sekcí Kongresu SALH.

1.8.   Soutěžní řády nesmí být v rozporu s Pravidly lakrosu. Případný rozpor řeší Rozhodčí a 
revizní komise, která má možnost bod soutěžních řádů (který je v rozporu s Pravidly lakrosu) 
zrušit.

2.     Výkonný výbor
Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy. Vždy však má 
předsedu, tajemníka a vedoucího ligových soutěží. Mandát Výkonného výboru je dlouhý dva roky. 
Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby. 
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení  výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných.Výkonný výbor zejména:

2.1.   organizuje sportovní činnost SK

2.2.   zabezpečuje plnění usnesení Kongresu SALH

2.3.   organizuje a řídí hospodářskou činnost SK

2.4.   připravuje podklady pro jednání Kongresu SALH, a to zejména k rozpočtu, hlavním 
směrům činnosti, rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických 
osob

2.5.   dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK

2.6.   spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů 
a sdružených organizací

2.7.   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými 
organizacemi a fyzickými osobami 

2.8.   k zabezpečení činnosti SK vytváří potřebný aparát v nezbytně nutném rozsahu.



2.9.   rozhoduje v případech, kdy ostatní orgány (DK a RRK) nedodržely předepsané lhůty

2.10.   předkládá k připomínkování znění všech Soutěžních řádů a Herního řádů turnajů na 
danou  sezónu.  Soutěžní  řád  pražských  soutěží  připomínkuje  česká  disciplinární  komise, 
Soutěžní řád moravských soutěží připomínkuje moravská disciplinární komise a herní řád 
turnajů  včetně  mistrovství  republiky  připomínkuje  Rozhodčí  a  revizní  komise.  Pokud 
nevznikne  shoda  mezi  Výkonným  výborem  a  příslušnou  komisí,  rozhoduje  s konečnou 
platností  příslušná  sekce  Kongresu  SALH.  V  případě  herního  řádu  turnajů  a  MR  pak 
Kongres SALH.

3.     Rozhodčí a revizní komise (dále RRK)
Jednou ročně je na podzimním jednání Kongresu SALH zvolena Rozhodčí a revizní komise. 
Dva členové RRK musí být zvoleni z moravské sekce Kongresu SALH. Každá pražská soutěž 
musí  být  v RRK  zastoupena  právě  jedním  zástupcem.  Žádný  z členů  nesmí  být  členem 
Výkonného výboru ani žádné disciplinární komise.

3.1.   RRK podle stanov provádí revizi hospodaření SALH.

3.2.   RRK prošetřuje a řeší případná odvolání tak jak  mu to ukládají Soutěžní řády a Herní řád 
turnajů.

3.3.   RRK připomínkuje Herní řád turnajů.

3.4.   RRK má právo žádat Výkonný výbor o všechny dokumenty, potřebné ke své práci a žádat 
členy SALH o svědectví.

3.5.   Na prvním jednání si RRK zvolí svého předsedu, který je kontaktní osobou, svolává a řídí 
jednání, určuje formu jednání (může být i emailová či chatová) a nakonec sestavuje a publikuje 
usnesení.

3.6.   K přijetí usnesení musí být pro nadpoloviční většina všech členů RRK.

3.7.   RRK musí rozhodnout a předseda musí publikovat své usnesení na „Vývěsce SALH“ (bude 
zavedena v rámci nového webu) do 30 dnů od přijetí podnětu či odvolání. Pokud se tak nestane, 
rozhodne definitivně Výkonný výbor.

 

4.     Česká disciplinární komise (dále ČDK)
 

4.1.   vyšetřuje,  projednává  a  řeší  disciplinární  prohřešky hráčů  z české  sekce  Kongresu 
SALH a oddílů z české sekce Kongresu SALH ve hře a činnostech bezprostředně spojených 
s SALH.

4.2.   ČDK má tři členy. Žádný člen ČDK nesmí být členem VV, RRK ani MDK. Členi jsou 
voleni na jednání české sekce Kongresu SALH na každou sezónu a zastoupení v ní musí mít 
všechny pražské soutěže. Kandidáty navrhuje kterýkoliv člen Kongresu SALH (kandidát se 
může navrhnout i sám). Volba kandidátů je tajná. Volba zástupce každé ligy probíhá zvlášť. 
V prvním  kole  je  zvolen  ten  kandidát,  který  obdrží  nadpoloviční  počet  všech  hlasů. 
V případě,  že  žádný  z kandidátů  neobdrží  v prvním  kole  nadpoloviční  většinu  hlasů, 
postoupí do dalšího kola první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, příp. další kandidáti 
se stejným počtem hlasů jako měl kandidát na druhém místě. V dalším kole zvítězí kandidát 
s nejvyšším počtem hlasů. V případě že druhé kolo nerozhodne, opakuje se po diskusi za 
stejných podmínek. 

4.3.   Na prvním jednání si ČDK zvolí svého předsedu, který je kontaktní osobou, svolává 



a řídí jednání, určuje formu jednání (může být i emailová či chatová) a nakonec sestavuje 
a publikuje usnesení.

4.4.   ČDK řeší disciplinární prohřešky na základě podnětů, které jí byly písemně doručeny 
nebo i podle vlastního uvážení. V obou případech se ale musí jednat o případy, které nejsou 
starší více než 3 pracovní dny (rozhoduje datum odeslání podnětu). Automatické tresty jsou 
nadále udíleny nezávisle na ČDK.

4.5.   ČDK má právo žádat Výkonný výbor o všechny dokumenty potřebné ke své práci a 
žádat členy SALH o svědectví.

4.6.   Usnesení ČDK musí být jednohlasné.

4.7.   ČDK  musí  rozhodnout  nejpozději  do  dvou  týdnů  od  doručení  podnětu.  Usnesení 
s uvedenou výší trestu zapíše předseda ČDK na „Vývěsku SALH“ (bude zavedena v rámci 
nového webu). 

4.8.   ČDK může hráči zakázat účast na libovolném počtu utkání pravidelných pražských 
soutěží a (nebo) udělit pokutu až do výše 1 000 Kč a (nebo) zakázat účast na libovolném 
počtu turnajů SALH.

4.9.   Proti rozhodnutí ČDK není odvolání, pokud trest nepřesáhne 1/3 celkového počtu 
utkání v soutěži, v které je hráč registrován jako kmenový. Pro případy odvolání se každých 
200 Kč považuje za jedno utkání a každý zakázaný turnaj za 2 utkání. V případě udělení 
vyššího trestu se může viník odvolat k RRK. RRK má na rozhodnutí čtrnáct kalendářních 
dnů od data odeslání odvolání. Pokud do této lhůty nerozhodne, rozhodne o odvolání 
bezodkladně Výkonný výbor.

4.10.   Každý udělený zákaz startu začíná platit 24 hodin po zveřejnění usnesení ČDK. Týká 
se zápasů, které měly následovat podle rozpisu soutěže (přestože mohly být odloženy nebo 
přeloženy).

 

5.     Moravská disciplinární komise (dále MDK)
5.1.   MDK  vyšetřuje,  projednává  a  řeší  disciplinární  prohřešky  hráčů  z moravské  sekce 
Kongresu SALH a oddílů z moravské sekce Kongresu SALH ve hře i mimo ni.

5.2.   MDK má tři členy. Žádný člen MDK nesmí být členem VV, RRK ani ČDK. Členi jsou 
voleni na jednání moravské sekce Kongresu SALH na každou sezónu a zastoupení v ní musí 
být pouze hráči moravské ligy (moravských lig). Kandidáty navrhuje jakýkoliv člen Kongresu 
SALH (kandidát se může navrhnout i sám). Volba kandidátů je tajná. Jsou zvoleni kandidáti 
kteří  se  v počtu hlasů  umístili  na  prvních třech místech.  V případě,  že  volba nerozhodne, 
opakuje se znovu za stejných podmínek. 

5.3.   Na prvním jednání si MDK zvolí svého předsedu, který je kontaktní osobou, svolává 
a řídí jednání,  určuje formu jednání (může být i emailová či chatová) a nakonec sestavuje 
a publikuje usnesení.

5.4.   MDK řeší disciplinární prohřešky na základě podnětů, které jí byly písemně doručeny 
nebo i podle vlastního uvážení. V obou případech se ale musí jednat o případy, které nejsou 
starší více než 3 pracovní dny (rozhoduje datum odeslání podnětu). Automatické tresty jsou 
nadále udíleny nezávisle na MDK.

5.5.   MDK má právo žádat  Výkonný výbor  o  všechny dokumenty potřebné ke své práci 
a žádat členy SALH o svědectví.

5.6.   Usnesení MDK musí být jednohlasné.



5.7.   MDK musí  rozhodnout  nejpozději  do dvou pracovních  týdnů od  doručení  podnětu. 
Usnesení s uvedenou výší trestu zapíše předseda MDK na „Vývěsku SALH“ (bude zavedena 
v rámci nového webu)

5.8.   Komise může hráči zakázat účast na libovolném počtu utkání pravidelných moravských 
soutěží a (nebo) udělit pokutu až do výše 1 000 Kč a (nebo) zakázat účast na libovolném 
počtu turnajů SALH.

5.9.   Proti  rozhodnutí  MDK není  odvolání,  pokud  trest  nepřesáhne  1/3  celkového  počtu 
utkání v soutěži, v které je hráč registrován jako kmenový. Pro případy odvolání se každých 
200 Kč považuje za jedno utkání a každý zakázaný turnaj za 2 utkání.  V případě udělení 
většího trestu se může viník odvolat k RRK. RRK má na rozhodnutí čtrnáct kalendářních dnů 
od data odeslání odvolání. Pokud do této lhůty nerozhodne, rozhodne o odvolání bezodkladně 
Výkonný výbor.

5.10.   Každý udělený zákaz startu začíná platit 24 hodin po zveřejnění usnesení MDK. Týká 
se zápasů, které měly následovat podle rozpisu soutěže (přestože mohly být odloženy nebo 
přeloženy).
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