
Zápis z druhého jednání Rady PKFL pro soutěžní ročník 2012/2013 

Datum jednání: 10. 10. 2012 
Přítomni: F. Bartůněk, O. Mansour, M. Martínek, V. Řehák, P. Sejkot, V. Sedmidubský 
Omluven:  T. Peřina 

1) Kontrola úkolů 

a. Přihláška PKFL do AMF ČR – termín posunut na 31. 10. 2012, úkol trvá. 

b. Informace o MČR 2013 – splněno, předseda Rady PKFL byl v kontaktu se všemi týmy, které se 

na MČR kvalifikovaly, viz dále. 

c. Přeposlání dokumentů AMF ČR členům Rady – splněno. 

2) Informace administrátora 

Administrátor ligy informoval o průběhu přihlášek, celkem bylo přihlášeno 66 týmů. Byly tak otevřeny 

tři skupiny třetí ligy po deseti týmech, menší počet zápasů bude nahrazen „play-off“ v závěru 

soutěže. Platí postupový klíč stanovený na posledním jednání Rady, tedy ze třetí ligy postupují tři 

vítězové skupin + vítěz play-off mezi týmy na druhých místech. Administrátor dále informoval o tom, 

že B-team byl vyloučen z důvodu neuhrazení startovného a byl nahrazen týmem Srdcaři. PKFL tak 

nadále pokračuje v počtu 66 týmů. Administrátor ligy dále informoval o vývoji nových stránek 

soutěže včetně nových funkcionalit jak redakčního systému, tak veřejné části webu.  

3) Zprávy z Asociace malého fotbalu ČR 

Předseda Rady PKFL informoval o průběhu MČR 2013, resp. jeho pražském čtvrtfinálovém kole. Ze tří 

kvalifikantů se dva turnaje zúčastnili, spolu s nimi po jednom zástupci z Hanspaulky, Kadaně 

a Havlovic u Trutnova. Tým O. A. Arrows obsadil druhé místo a kvalifikoval se do semifinále, Chodov 

skončil na třetím místě. Více v reportu, který je na stránkách PKFL v sekci Ke stažení. V českém finále 

by se Arrows měli utkat opět s Audi United (HL) a dále se dvěma zástupci příbramského malého 

fotbalu. Předseda dále informoval o zaslání databáze hráčů na AMF ČR, dále se bude jednat 

o možnostech využití slev pro naše hráče u partnerů AMF a způsobu prokazování příslušnosti k PKFL. 

4) Delegovaní rozhodčí 

Na základě žádosti administrátora PKFL a v souladu se SŘ, bod 2, byla Rada požádána, aby vedla 

evidenci a udělovala tresty také pro delegované rozhodčí. Dle návrhu administrátora a v souladu se 

smlouvou, kterou delegovaní rozhodčí mají s administrátorem podepsánu, je stanoven následující 

sazebník trestů: 

 Pozdní vyplnění zápisu na webu (limit 72 hodin) – 50 Kč 

 Nezaslání scanu zápisu (limit středa 23:59) – 50 Kč 

 Nedostavení se k utkání – bude řešeno ad hoc v konkrétním případě 

 V případě absence rozhodčího Roberta Kvacskaie administrátor i rada udělují v modifikované 

podobě trest, který si navrhl sám rozhodčí – tj. rozhodčí odpíská zdarma pro PKFL jedno 

soutěžní utkání z nabídky pro delegované rozhodčí (tedy v databázi pískání jde o typ ST). 

Hlasování rady o pravidlech pro delegované rozhodčí a o frekvenci zveřejňování prohřešků rozhodčích: 

po každém kole 4 hlasy, jednou měsíčně 1 hlas, nezveřejňovat 1 hlas. Hlasování rady o trestu pro 

rozhodčího R. Kvacskaie 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 



5) Zápis o utkání 

Rada PKFL schvaluje nový zápis o utkání, který je přílohou tohoto zápisu. Týmům a rozhodčím se 

doporučuje používat tento nový formulář zápisu. Hlasování rady 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 

6) Podněty, stížnosti, žádosti 

Rada PKFL obdržela vyjádření týmu Slavoj k zápasu FC Upside vs. Slavoj. První část se týkala výkonu 

rozhodčího z týmu Neuděláš nic, který podle mínění Slavoje „odpovídal názvu, z nějž byl rozhodčí“. 

Slavoj tím reagoval na disciplinární zápis Rady za třetí kolo, v němž byla zamítnuta stížnost Rychlé 

roty na rozhodčího z téhož týmu, a současně poukázal na jarní vzájemný zápas týmů Slavoj vs. Rychlá 

rota, který pískal také rozhodčí z týmu Neuděláš nic, a to stejným způsobem. Rada vyjádření bere na 

vědomí a opětovně upozorňuje na procesní pravidla spojená s výkonem rozhodčího: 

 Technické záležitosti (rozhodčí přijde pozdě, nemá potřebné vybavení apod.) je třeba UVÉST 

do zápisu o utkání a podepsat oběma kapitány, uvedené prohřešky lze potrestat podle DŘ. 

 Stížnosti na výkon rozhodčího je třeba ZASLAT MAILEM RADĚ do 48 hodin po zápase, ve 

stížnosti prosím buďte maximálně konkrétní. V případě oboustranné stížnosti může rada 

vynést také disciplinární postih. 

Druhá část vyjádření (současně také stížnost v zápise o utkání) se týká nedostatečného osvětlení na 

hřišti Mendelova, druhý poločas se dohrával za snížené viditelnosti, poslední fáze zápasu ve tmě. SŘ 

stanovuje pro první polovinu října povinný výkop na hřištích bez osvětlení nejpozději v 17.15, 

uvedené utkání začínalo v 18:00. Ze strany domácího týmu se jedná o hrubé porušení SŘ. Rada 

z tohoto důvodu rozhoduje o kontumaci utkání výsledkem 0:5 ve prospěch hostujícího týmu, bez 

dalších trestných bodů pro domácí tým. Hlasování rady 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Rada dále hlasuje 

o pokutě pro rozhodčího s ohledem na bod 5 Pravidel (rozhodčí má právo ukončit zápas pro tmu) 

s výsledkem pokuta 100 Kč 2 hlasy, bez pokuty 4 hlasy.   

Rada projednala podnět rozhodčího Roberta Kvacskaie ve věci nebezpečného povrchu hřiště 

Mendelova. Rada bere informaci na vědomí, smyslem nových pravidel pro hřiště bylo mj. zvýšit 

bezpečnost hráčů na jednotlivých hřištích. Tento proces je postupný, některá hřiště byla s ohledem 

na nastavená kritéria zakázána počínaje touto sezonou, další hřiště budou zakázána od nového 

ročníku. Vedení PKFL vystavilo vedení školy oficiální stanovisko ke kvalitě povrchu, s nímž bude škola 

usilovat o finanční zdroje na obnovu hřiště. Vedení PKFL bude tuto situaci nadále monitorovat a je 

připraveno podpořit výměnu povrchu na tomto hřišti. Hlasování rady 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. 

Vedoucí týmu FC Pony Slaystation upozornil na to, že někdo pod jeho loginem v administraci webu 

naklikal bezplatné pískání u více zápasů. Rada konstatuje, že každý vedoucí týmu je zodpovědný za 

bezpečnost svého hesla a není věcí vedení PKFL, bude-li login zneužit (nepůjde-li prokazatelně 

o technickou chybu systému). Z tohoto důvodu je řešení vzniklého problému plně na straně týmu FC 

Pony Slaystation. Hlasování rady 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželi.  

7) Změna pravidel 

Rada PKFL mění Pravidla PKFL v bodě 4 – povolená obuv v lize jsou pouze sálové kopačky nebo turfy, 

případně gumotextilní kopačky. Zakázány jsou kopačky s lisovanými, šroubovacími a nastřelovacími 

kolíky a celokožené kopačky. Změna pravidla bude platná od sezony 2013/2014. Hlasování rady 

o zákazu lisovek 5 pro, 1 proti, 0 se zdrželi. Hlasování o termínu platnosti změny – od jara 1 hlas, od 

nové sezony 4 hlasy, zdržel se 1. 


