
10. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 17.11. – 23. 11. 2014 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3M:   Milan Šeps (CF Hornets)  – stop na 1 soutěžní utkání počínaje 22. 11. 2014. Hráč obdržel 

         přímo ČK za nedovolené hraní rukou (zastavil míč směřující do branky). 

 

Pro zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání hlasovalo 5 členů rady. 2 členové se zdrželi           

hlasování. 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:          Tým FC Lumíci je potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 1 bodu (první prokázaný                     

                případ) za nedostavení se k utkání s Bazingou. Zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve    

                prospěch Bazingy. 

Dle DŘ 1C:          Tým Converto Praha  je  potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 1 bodu (první 

 prokázaný případ) a zároveň jeho  zápas  Les Bizerans je zkontumován výsledkem 5:0                                 

                     v prospěch týmu Les Bizerans.  

   Dle oscanovaného zápisu za Converto nastoupil hráč „Dovolil“, který nefiguruje na   

        soupisce týmu.  

 

Dle DŘ 1C: Tým TJ Tvoja Mama je potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 1 bodu (první     

prokázaný případ) a zároveň jeho zápas s Real Praha je zkontumován výsledkem 5:0 

v prospěch týmu Real Praha.. 

Rozhodčí napsal: 

 „V zápise o utkání TJ Tvoja Mama – Real Praha je na straně domácích veden jako hrající 

hráč Dvořák Šimon (1993). K vyplnění na webovém rozhraní jeho jméno ale nefiguruje. 

Prosím o zkontrolování zda byl hráč po utkání ze soupisky odstraněn či již před samotným 

výkopem.“ 

 

Admin dodal: 

"Dle výpisu z databáze to vypadá, že hráč Dvořák Šimon byl před zápasem ze 

soupisky smazán (21.11.2014; 22:56), aby následně hrál načerno a po zápase byl  

na soupisku opět přidán (26.11.14; 20:02). Účel tohoto postupu je mi záhadou." 

 

 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q se uděluje týmu FC Lumíci pokuta 400Kč za nedostavení se k zápasu s Bazingou. 

  

Dle DŘ 4T:  ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkáních: 

               1. liga: FT Razors – Vořežšpruti (hráno 23.11.2014) → pokuta 100,- Kč pro tým FT  

  Razors (1. případ) 

Tým FT Razors nesplnil svou povinnost,  která na něj přešla  v okamžiku, kdy na jejich 



 zápas nedorazil rozhodčí. Tým FT Razors nedodržel lhůtu 72 hodin určených řádem pro  

splnění povinnosti.  

 

3.A liga: Banáni – Elita  (hráno 22.11.2014) → pokuta 150,- Kč pro tým Pražská šlechta   

(2.případ)   

 

Dle DŘ 4U:   v administraci/emailu nebyly v řádném termínu scany/zápisy následujících utkání: 

 

        1. liga: FT Razors – Vořežšpruti  (hráno 23.11.2014) → pokuta 50,- Kč pro tým FT Razors  

 Tým FT Razors nesplnil svou povinnost,  která na něj přešla  v okamžiku, kdy na jejich 

 zápas nedorazil rozhodčí. Tým FT Razors nedodržel lhůtu 72 hodin určených řádem pro  

splnění povinnosti. 

 

                     3.A liga: Banáni – Elita  (hráno 22.11.2014) → pokuta 50,- Kč pro tým Pražská šlechta 

 

Dle SŘ bod 3:  uděluje Rada PKFL pokutu týmu FC Elita ve výši 100 Kč za špatně vyplněný zápis ze 
zápasu Converto Praha – Les Bizerans. Nejen že v něm nebylo vyplněno o jaké kolo jde, o 
jakou ligu se jedná, na jakém hřišti se hrálo, ale především týmový rozhodčí z Elity uvedl 
Radu PKFL v omyl tím, že v okamžiku, kdy zjistil, že jakýsi hráč „Dovolil“ nefiguruje na 
soupisce Converto Praha, tak jeho góly přisoudil hráči Vávrovi a neupozornil Radu PKFL, 
že za Converto nastoupil neregistrovaný hráč. 

 Pro udeleni pokuty bylo 6 členů Rady PKFL, 1 se zdrzel hlasovaní.. 

 

 

 

 


