
15. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 18. 04. - 23. 04. 2015 

Proti rozhodnutí rady PKFL se lze odvolat k arbitrážní komisi (arbitraz@pkfl.eu)  

 

Dle DŘ 2H: 

Klub CF Hornets po 15. kole nasbíral 6 bodových trestů a je vyloučen ze soutěže. 

 

1. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  

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

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

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

 

Dle DŘ 1C:  

Ve 3.B lize v utkání AC Souterrain – Lemra tym nastoupil dle podepsaného zápisu za Lemra tým hráč 

Vladislav Nedvídek.  Hráč tohoto jména však není veden na soupisce. Na soupisce je veden hráč Vladimír 

Nedvídek.  Zápas je zkontumován výsledkem 5:0 v neprospěch Lemra týmu, kterému je dále udělen 

bodový trest ve výši  1b (1. prokázaný případ). 

 

DLE DŘ 1E: 

se týmu CF Hornets  za absenci týmového rozhodčího v utkání Ambassadors-Razors  uděluje bodový 

trest ve výši odpočtu 3b. 

 

DLE DŘ 1E: 

se týmu SK Pleská  za absenci týmového rozhodčího v utkání Parma - Kanec  uděluje bodový trest ve výši 

odpočtu 3b. 

 

DLE DŘ 1E: 

se týmu Razors  za absenci týmového rozhodčího v utkání Lehovec - Bazinga  uděluje bodový trest ve 

výši odpočtu 3b. 

 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R:  

 se uděluje týmu CF Hornets  pokuta 600Kč za absenci rozhodčího v utkání Ambassadors-Razors  

(3.prokázaný případ) 

 



Dle DŘ 4R:  

se uděluje týmu SK Pleská  pokuta 350Kč za absenci rozhodčího v utkání Parma - Kanec  (1. prokázaný 

případ) 

 

Dle DŘ 4R:  

se uděluje týmu Razors  pokuta 350Kč za absenci rozhodčího v utkání Lehovec  - Bazinga  (1. prokázaný 

případ) 

 

Dle DŘ 4T: 

ve stanoveném časovém termínu (do 72 hodin) nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkáních: 

- 3.A liga: Justiční omyl – FC Elita → se týmu Ludmila A uděluje pokuta 100Kč (1. prokázaný případ)   

- 3.A liga: Královské Vinohrady B – Real Praha → se týmu Královské Vinohrady B uděluje pokuta 100Kč  

(1. prokázaný případ)   

 

Dle DŘ 4U:    

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

- 3.A liga: Justiční omyl – FC Elita → se týmu Ludmila A uděluje pokuta 50Kč  

- 3.A liga: Sehranka – MSC FC → se týmu Eurest Runners uděluje pokuta 50Kč   

- 3.A liga: Královské Vinohrady B – Real Praha → se týmu Královské Vinohrady B uděluje pokuta 50Kč   

 

Dle DŘ4 X:    

Se týmu CF Hornets uděluje pokuta 500 Kč , že do 18. 04. 2015 nebyl schopen (tým nereaguje na maily, 

nezvedá telefony) nahlásit přesný termín a místo jeho domacího zápasu s Darkage.  


