
Rozhodnutí Arbitráže PKFL č. 2020/2021-2 ze dne 22. října 2020 

Dne 14. října 2020 obdržela Arbitráž PKFL (vykonávající funkci Rady PKFL dle čl. 3 Soutěžního řádu) 

informaci od Tajemníka PKFL, že ve čtvrtém kole nebyla odehrána utkání Daytona b&w vs. LVFC 

Prague (2. B liga), Black Gold vs. Les Bizerâns (3. A liga) a TJ Tvoja Mama vs. AG United (3. B liga). 

Uvedené kluby se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci spojené s druhou vlnou 

koronavirové pandemie den před výkopem dohodly na odložení utkání a řádně informovaly 

rozhodčího i Administrátora PKFL. Jejich postup nicméně nebyl plně v souladu se zněním bodu 11 

Soutěžního řádu: 

Přeložit zápas je možné pouze na základě dohody obou klubů přes redakční systém. (…) S výjimkou 

nenadálých problémů s hřištěm (počasí, havárie, zavřené hřiště apod.) je naprosto nepřípustné, aby 

byl zápas odložen na neurčito, vždy je nutno administrátora informovat o přesunu zápasu s již 

dohodnutým novým termínem zápasu. (…) Administrátor musí být o přesunu zápasu informován 

nejpozději 72 hodin před výkopem. Na pozdější přeložení zápasu nebude brán zřetel a utkání je nutno 

odehrát v původním termínu.  

Pro překlad zápasu tedy nebyla dodržena stanovená lhůta, nebyla dodržena podmínka určení 

náhradního termínu (překlad na neurčito je umožněn pouze v případě nenadálých problémů 

s hřištěm), a v důsledku toho pravděpodobně ani nebylo dodrženo ustanovení o překládání 

zápasů výhradně přes redakční systém. Vzhledem k aktuální situaci, strmě narůstajícímu počtu 

nakažených osob a náhlému a nekoncepčnímu vyhlašování preventivně-represivních opatření ze 

strany Vlády ČR je nicméně rozhodnutí týmů o odložení utkání v zásadě logické, lidsky 

pochopitelné a z pohledu disciplinárních orgánů PKFL ospravedlnitelné. Hned v následujících 

dnech ostatně Vláda ČR učinila očekávaný krok, tj. rozhodla o omezení shromažďování osob 

a v důsledku toho o plošném zastavení kolektivních sportovních aktivit na území celé České 

republiky. V návaznosti na tato opatření byla od 14. října celá soutěž do odvolání přerušena. 

Ačkoliv platnost všech vyhlašovaných opatření byla avizována do 3. listopadu, lze pokládat za 

velmi pravděpodobné, že platnost opatření bude prodloužena i za tento termín. Z tohoto důvodu 

bylo stanovení náhradního termínu utkání obtížné, ne-li nemožné (pokud nemělo jít o stanovení 

termínu pro forma, ačkoliv by bylo předem jasné, že následně bude třeba hledat jiný termín). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhoduje Arbitráž PKFL takto: 

všechna tři výše uvedená utkání jsou odložena na neurčito;  

náhradní termín si po obnovení soutěže určí týmy po vzájemné dohodě na základě vlastních 

časových preferencí a dostupnosti hřiště domácího týmu. 

Hlasování Arbitráže PKFL 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 nehlasoval 

  



Rozhodnutí Arbitráže PKFL č. 2020/2021-1 ze dne 22. října 2020 

Dne 22. září 2020 obdržela Arbitráž PKFL (vykonávající funkci Rady PKFL dle čl. 3 Soutěžního řádu) 

informaci od Tajemníka PKFL, že klub Los Angels Anals B se nedostavil k utkání prvního a druhého 

kola 2. B ligy. V obou případech se z utkání omluvil dvě hodiny před výkopem dle oficiálního 

rozpisu. Dle bodu 2I Disciplinárního řádu by proto měl být klub ze soutěže vyloučen: 

Klub, který se nedostaví ke dvěma soutěžním utkáním v řadě bez řádné omluvy minimálně 24 hodin 

předem, je ze soutěže vyloučen. 

Tajemník PKFL dále upozornil, že klub doposud neuhradil zbylou část startovného na novou 

sezonu ani pokuty spojené s kontumací utkání v prvním a druhém kole. Na základě neformální 

dohody mezi Tajemníkem PKFL, Administrátorem PKFL a předsedou Arbitráže PKFL bylo 

rozhodnuto, vzhledem k situaci s počínající druhou vlnou koronavirové pandemie, před oficiálním 

rozhodnutím nejprve klub oslovit a zjistit jeho stanovisko k této situaci. Klub zaslal své vyjádření 

29. září 2020: 

Určitě chceme setrvat v PKFL. Bohužel v září jsme byli všichni ještě rozlítaní po dovolených a nesešli 

jsme se k zápasům. Nyní už to bude bez problémů. Tento týden odesílám úhradu všech pohledávek, 

abychom mohli v soutěži nadále působit.  

Tým poté skutečně řádně nastoupil k utkáním třetího a čtvrtého kola a 8. října 2020 dorazila na 

účet PKFL platba s úhradou všech pohledávek. Uvedené skutečnosti potvrzují zájem klubu 

v soutěži působit a řádně plnit své povinnosti s účastí spojené. Z tohoto důvodu Arbitráž PKFL 

rozhoduje takto: 

ustanovení o vyloučení klubu ze soutěže dle bodu 2I DŘ nebude aplikováno  

a klub Los Angels Anals B je nadále zařazen ve 2. B lize PKFL. 

Hlasování Arbitráže PKFL 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 nehlasoval 

 


