
14. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 11.04. – 12.04. 2015 

 

Žádost přeložení utkání 

Dne 12.04.2015 se mělo odehrát utkání mezi Vořežšpruty a Red Teamem. Utkání se neodehrálo 

z důvodu:  

Rozhodčí Milan Herian napsal: 
 
Dnes jsem byl odpískat zápas 1.ligy, ale bohužel "zásahem vyšší moci" došlo k situaci, že přestože měli 
domácí emailem potvrzené termíny rezervace hřiště, došlo k tomu, že hřiště bylo obsazené... :-( 
Osobně jsem byl účasten jednání s paní na recepci, která mi laskavě přeposlala "email corpus delicti" - 

viz níže. Následně jsme s touto informací podepsali i zápis o neodehraném utkání s mým doporučením, 

aby se zápas odehrál v náhradním termínu. 

Na základě hlasování Rada PKFL vyhovuje žádosti o přeložení utkání Vořežšpruti – Read Team. 

 

Stížnost 1: 

Kapitán Ludmily si stěžoval na výkon rozhodčího F. Adámka v utkání mezi Ludmilou A a Ambassadors. 

Svou stížnost, však napsal pouze do technických poznámek (dle SŘ bod 10 – stížnost není technická 

poznámka), a nesplnil tak formální záležitosti (stížnost poslat na rada@pkfl.eu) k tomu, aby se ji 

rada/arbitráž/admin mohla zabývat. Proto se rada PKFL stížností zatím zabývat nebude. 

 

Stížnost 2: 

Tým Borussia Dortšpunt forewer napsal: 

Prosil bych o řádné prošetření a okamžitý zákaz hraní na tomto hřišti (Strahov 1). Viz. díra v půlce hřiště 

a na čarach vápna jsou doslova kopce o který se náš kapitán velmi vážně zranil natažený vazy  v kotníku. 

Předem díky za kladné vyřízení a v příloze naleznete zápis o utkání. Je ti zápis hanspalkový jíny jsme 

neměli. Díky  

Admin reagoval:  

Tým SK Pleská během zimní pauzy rozesílal žádosti o odehrání utkání na něm. Předpokládám však, že 

když jste jim žádost odsouhlasili, nevěděli jste „do čeho jdete“.. Do budoucna tedy sjednám nápravu, tj. 

aby v žádostech o odehrání na nevyhovujícím hřišti bylo výrazněji vše vysvětleno a označeno..  

Na základě hlasování je Rada PKFL proti okamžitému zákazu využívaní hřiště Strahov. Je to z důvodu, 

že v rozběhnuté sezoně si týmy na něm hrající budou stěží shánět nové hřiště.  Dále pak rada PKFL  

doporučuje zástupcům admina, pokud nedojde k rekonstrukci hřiště Strahov během léta, zakázat 

týmům na tomto hřišti hrát. 

 

 

 

 

mailto:rada@pkfl.eu


1. Tresty zastavení herní činnosti 

 

Dle DŘ 3I: se zastavuje Filipu Červenému (FKMP Gooners Roma) činnost na 1 soutěžní utkání 

počínaje 13.04. 2015 za 3 obdržené žluté karty v sezoně.  

Dle DŘ 3I: se zastavuje Michalu Martínkovi (Kanec v bučině) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 

13.04. 2015 za 3 obdržené žluté karty v sezoně. 

 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  

Tým Judo Club Jenis se nedostavil k utkání s Bazingou. Dle vyjádření Bazingy se tým JCJ omluvil 

telefonicky  během dne 11.04.2015 ve 13:41 (výkop zápasu 16:00). Tým je potrestán odpočtem  1 bodu. 

Zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Bazingy. 

Dle DŘ 1A:  

Tým CF Hornets svou nečinnosti zapřičinil, že nedošlo k utkání  s Eurest Runners.  Nebyl schopen (tým 

nereaguje na maily, nezvedá telefony) nahlásit přesný termín a místo jeho zápasu s Eurest Runners.  Tým 

je potrestán odpočtem  1 bodu. Zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Eurest Runners. 

 

DLE DŘ 1E: 

Týmu Pražská šlechta se za absenci týmového rozhodčího v SK Pleská – Borussia Dortšpunt  forewer 

uděluje bodový trest ve výši odpočtu 3b  

 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q:  

se uděluje týmu Judo Club Jenis pokuta 400Kč za nedostavení se k zápasu. 

 

Dle DŘ 4R:  

Se uděluje týmu Pražská šlechta pokuta 350 Kč (1. případ) za absenci rozhodčího. 

 

Dle DŘ 4T: 

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

 

3.A liga: NONS – Justiční omyl →týmový rozhodčí  Eurest Runners. 

 Týmu Eurest Runners  se uděluje pokuta 100 Kč (1. případ) 

 



 Dle DŘ 4U:    

v administraci/emailu nebyly v řádném termínu scany/zápisy (do 72 hodin)následujících utkání: 

 

3.A liga: NONS – Justiční omyl →týmový rozhodčí  Eurest Runners  

3.C liga: Resslboys – Lhotka → deleg. rozhodčí Adámek  

 

Týmu Eurest Runners  se uděluje pokuta 50 Kč.  

Rada PKFL  Adminovi navrhuje snížit odměnu  deleg. rozhodčímu Adámkovi. 

  

 Dle DŘ4 X:    

Se týmu CF Hornets uděluje pokuta 500 Kč , že do 11. 04. 2015 nebyl schopen (tým nereaguje na maily, 

nezvedá telefony) nahlásit přesný termín a místo jeho zápasu s Eurest Runners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


