
11. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 29.11. – 30. 11. 2014 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3M:   Ruslan Satuyev (SVP)  – stop na 1 soutěžní utkání počínaje 29. 11. 2014. Hráč obdržel 

         přímo ČK za nedovolené zastavení protihrače, který by jinak běžel sám na golmana.  

 

Hlasování: dva hlasy pro stop na 1 zápas, dva  členové rady se zdrželi hlasování, dva 

členové rady nehlasovali 

 

Dle DŘ 3L: Andrej Drygin (Anal Riders) – stop na 1 soutěžní utkání počínaje 30.11.2014. Hráč 

obdržel ČK po dvou ŽK. 

Dle DŘ 3I: se zastavuje Martinu Hamrlerovi (Rychlá Rota) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 

30.11.2014 za 3 obdržené žluté karty 

se zastavuje Pavlu Dvořákovi (Lhotka Stars) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 

30.11.2014 za 3 obdržené žluté karty 

 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  

Tým Justiční omyl se nedostavil k utkání s Pražskou šlechtou s tím, že se omluvil předem (prý cca 2h). 

Nesplnil však povinnost obeslat admina a radu, nelze tudíž ověřit plně lhůtu omluvy. Tým je potrestán 

odpočtem  1 bodu. Zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Pražské šlechty. 

Tým Abstinenti se nedostavil k utkání s Invalidními sourozenci. Údajně se měli omlouvat 90 minut před 

výkopem. Rada ani admin nebyli informovani tzn. Abstinenti jsou potrestáni odpočtem 1 bodu a zápas je 

zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Invalidních sourozenců. 

                           

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q:  

se uděluje týmu Justiční omyl a týmu Abstinenti pokuta 400Kč za nedostavení se k zápasu. 

  

Dle DŘ 4T: 

ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkáních: 

3.A liga:              NONS – TJ Tvoja Mama → pokuta 150,- Kč pro tým FC Hornets (2. případ) 

 

Dle DŘ 4U:    

v administraci/emailu nebyly v řádném termínu scany/zápisy následujících utkání: 

3.A  liga: NONS – Tj Tvoja mama → pokuta 50,- Kč pro tým FC Hornets  

3.B  liga:              Liščí trus– Lemra tym  → delegovaný rozhodčí Kocman 



 

 

 

 


