
Disciplinární řízení za hrací období 25. 11. – 8. 12. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1E: tým Neuděláš nic absence rozhodčího zápasu AFK Bochanův syndrom vs. Kanec v bučině 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

  tým Sehranka absence rozhodčího zápasu Red Team vs. Black b!tches 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4S: Neuděláš nic a Sehranka za absenci rozhodčího každý 350 Kč 

Dle DŘ 4U: ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkání Red 

Team vs. Black b!tches a Lhotka Stars vs. Judo Club Jenis, udělen trest 100 Kč pro Red 

Team (domácí tým při absenci rozhodčího) a 50 Kč pro rozhodčího Marka Štěpána 

Dle DŘ 4V: v administraci / emailu chybí naskenované zápisy následujících utkání: 

Red Team vs. Black b!tches  

Lhotka Stars vs. Judo Club Jenis 

Nápoje vs. Neuděláš nic 

Pokuta 50 Kč pro Red Team (domácí tým při absenci rozhodčího) a pro delegované 

rozhodčí Marka Štěpána a Miroslava Palečka. 

3. Ostatní 

Rada PKFL zaznamenala dvě stížnosti na rozhodčí v utkáních Lømrå tüm vs. Darkage (stížnost podána 

oběma týmy prostřednictvím zápisu o utkání) a FC Hoblina Jižák vs. Ludmila B (stížnost podána 

oběma týmy prostřednictvím komentáře týmů v zápise na webu). Rada PKFL konstatuje, že podle 

Pravidel PKFL, bodu 5 „připomínky k výkonu rozhodčího může klub uplatnit písemnou formou 

jménem jednatele klubu na email rada@pkfl.eu, a to do 48 hodin od ukončení zápasu“. Podle 

současného znění pravidel a řádů tedy nebyly stížnosti podány procesně správně a není možno se 

jimi zabývat. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 nehlasoval. Radní Pavel Zeman navrhl 

zabývat se stížnostmi, přestože nebyly podány procesně správně, a na základě oboustranné stížnosti 

udělit týmu vysílajícímu rozhodčího pokutu 100 Kč; současně požaduje jmenovité zaznamenání svého 

hlasování do disciplinárního zápisu. Rada PKFL se otázce rozhodčích a řešení stížností na rozhodčí 

bude dále věnovat na svém pravidelném zasedání před jarní částí sezony. 

Rada PKFL obdržela stížnost týmu RAMS na podobu webového zápisu o utkání RAMS vs. Ničemných 

otců nejhorší synové. Podle domácího týmu skončilo utkání výsledkem 16:0, zatímco ve webovém 

zápise je uveden výsledek 13:0. Rada PKFL ve spolupráci s administrátorem ligy prověřila zaslaný sken 

zápisu o utkání, kde je nepříliš čitelný konečný výsledek, nicméně v kolonce střelců domácího týmu 

lze napočítat patnáct čárek. V této podobě je zápis podepsán oběma kapitány i rozhodčím. Z uvedené 

skutečnosti lze dovodit oficiální podobu výsledku 15:0, který byl také opraven v administraci. Rada 

PKFL konstatuje, že uvedení nesprávného výsledku zápasu je závažným porušením povinnosti 

rozhodčího dle SŘ 9 a DŘ 4U a nesprávně vyplněný zápis o utkání je třeba hodnotit stejně jako 

nevyplněný zápis, tedy jako nesplnění povinnosti rozhodčího. Týmu Srdcaři s. r. o. je tedy udělena 

pokuta 100 Kč za nesplnění povinnosti vyplnění zápisu o utkání dle DŘ 4U. Hlasování Rady PKFL 

6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 nehlasoval. 


