
Disciplinární řízení za hrací období 7. 4. – 13. 4. 2014 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: FC Upside nedostavení se k utkání FC Upside vs. Pejro CdF 

druhý případ v sezoně, 1 bodový trest ve výši odpočtu 2b 

Dle DŘ 1E: tým FC Knedlíci absence rozhodčího zápasu Real Slama vs. Ressl Boys 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

tým FC Knedlíci  absence rozhodčího zápasu AFK Bochanův syndrom vs. Converto Praha 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

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

Lømrå tüm vs. Real Praha (resp. byl vyplněn jen výsledek, nikoliv soupisky, góly, 

brankáři, nejlepší hráči apod. – neúplně vyplněný zápis je považován za nevyplněný 

zápis), Real Slama vs. FC Ressl Boys a SK Pleská vs. Nápoje 

 Týmy FT Razors a Real Slama (domácí tým při absenci rozhodčího) každý pokuta 100 Kč 

 Tým Srdcaři s. r. o. druhý případ v sezoně, pokuta 150 Kč 

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

SVP vs. Srdcaři s. r. o. 

Real Slama vs. FC Ressl Boys  

TJ Tvoja Mama vs. BK Roura Fellas 

Pokuta 50 Kč pro týmy SVP a Real Slama (domácí týmy při absenci rozhodčího) 

a delegovaného rozhodčího Rafaela Tadevosjana. 

3. Delegovaní rozhodčí 

Delegovaný rozhodčí Filip Adámek se nedostavil k řízení zápasu SVP vs. Srdcaři s. r. o., pokuta 

v podobě jednoho pískání zdarma pro PKFL. 

4. Ostatní 

V utkání 13. kola BTW Krč fm vs. AFK Bochanův syndrom byl zápis o utkání podepsán pouze domácím 

kapitánem, nikoliv kapitánem hostujícího týmu, což je prohřešek proti DŘ 4T. Jak bylo dalším 

šetřením zjištěno, utkání bylo odehráno bez rozhodčího, zápis o utkání nebyl k dispozici a nebyl 

sepsán (přestože SŘ nevyžaduje striktně použití formuláře), domácí tým jej sepsal až dodatečně 

a hosté jej pouze emailem odsouhlasili. Tým AFK Bochanův syndrom vzhledem k okolnostem nebude 

potrestán pokutou dle DŘ 4T. Ze strany domácího týmu se jedná o porušení SŘ, bodu 9, odst. 7 

(v případě absence rozhodčího přecházejí povinnosti spojené se sepsáním a odesláním zápisu plně na 

domácí klub včetně případných sankcí za jejich nesplnění), a týmu BTW Krč fm je proto udělena 

pokuta 50 Kč. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 nehlasoval. 

 

 

 


