
Disciplinární řízení za hrací období 15. 3. – 23. 3. 2014 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1C: v zápase FC Upside vs. Anal Riders nastoupil za domácí tým hráč Vojtěch Voves (?, 

příjmení není ze scanu zcela čitelné), který není veden na soupisce týmu. Zápas je dle 

DŘ 1C kontumován v neprospěch domácího týmu, výsledek dosažený na hřišti 1:12 je 

ponechán v platnosti, týmu FC Upside je udělen bodový trest ve výši jednoho bodu 

Dle DŘ 1E: tým Sehranka absence rozhodčího zápasu Red Team vs. Ambassadors 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

2. Osobní tresty 

Dle DŘ 3I: hráč Pavel Dvořák (Lhotka Stars) trest zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání 

počínaje 24. 3. 2014 za tři žluté karty v sezoně. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4S: Sehranka za absenci rozhodčího 600 Kč (druhý případ v sezoně) 

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

FC Hoblina Jižák – O. A. Arrows   

High Society – Vořežšpruti  

Pokuta 50 Kč pro týmy MSC FC a FT Razors. 

4. Ostatní 

Týmy Eurest Runners a Lømrå tüm podaly Radě PKFL vysvětlení k neodehranému vzájemnému 

zápasu, který rozhodčí označil za oboustrannou kontumaci, a požádaly o možnost sehrát utkání 

v náhradním termínu. Jak vyplývá z doložené emailové komunikace mezi oběma týmy, utkání bylo 

dohodou obou týmů odloženo v úterý, tj. termínově v souladu se Soutěžním řádem. O překladu však 

nebyl informován rozhodčí zápasu a administrátor byl informován mailem až v den zápasu, tento 

postup byl tedy v rozporu se Soutěžním řádem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Rada PKFL 

povoluje odehrát utkání v dodatečném termínu sobota 12. 4. dle dohody klubů; oba týmy jsou 

povinny dohodnout se na zajištění rozhodčího v souladu se Soutěžním řádem. Hlasování Rady PKFL 

7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Vzhledem k tomu, že rozhodčí jel na zrušené utkání zbytečně, uděluje Rada 

PKFL dále týmu Eurest Runners pokutu ve výši standardní částky na zajištění rozhodčího PKFL, tj. 

300 Kč. Hlasování Rady PKFL 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Rada PKFL zde vychází jednak ze znění SŘ (za 

nahlášení rozhodčímu a adminovi je odpovědný klub žádající o překlad zápasu), jednak z doložené 

emailové korespondence, z níž vyplývá, že hostující tým upozornil domácí tým na nutnost informovat 

rozhodčího, a tudíž nenese na jeho neinformování přímé zavinění. 

Delegovaný rozhodčí Milan Herian upozornil na nesoulad v zápise o utkání Čelzí vs. FT Razors. Na 

soupisce domácího týmu v zápise o utkání byl uveden hráč Jan Čermák, zatímco na soupisce týmu 

v administraci byl uveden hráč Lukáš Čermák. Jak bylo dalším šetřením zjištěno, zástupce týmu Čelzí 

nahlásil jednateli klubu / administrátorovi ligy správné jméno Jan Čermák, ovšem hráč byl evidován 

pod chybným jménem. Rada PKFL nedokáže v dané situaci oddělit jednání administrátora a jednatele 

klubu, a proto musí hodnotit pouze samotnou skutkovou podstatu, kterou je nastoupení jiného 

hráče, než který byl veden na soupisce týmu. V souladu s DŘ 1C proto Rada PKFL rozhoduje 

o kontumaci utkání výsledkem 0:5 v neprospěch domácích a uděluje týmu Čelzí bodový trest ve výši 

jednoho bodu. Hlasování Rady PKFL 3 pro, 1 proti, 3 nehlasovali.   


