
Disciplinární řízení za hrací období 14. 4. – 27. 4. 2014 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: Real Slama nedostavení se k utkání Darkage vs. Real Slama 

1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

Dle DŘ 1C: v zápise o utkání High Society vs. Lhotka Stars je v zápise o utkání uveden za hostující 

tým hráč David Hanzlíček, který nebyl v době utkání veden na soupisce týmu; zápas je 

kontumován výsledkem 5:0 v neprospěch týmu Lhotka Stars, kterému je dále udělen 

bodový trest ve výši 1b 

Dle DŘ 1E: tým FC Upside absence rozhodčího zápasu FC Buracos Brancos vs. FC Hedonis 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

tým FC Knedlíci absence rozhodčího zápasu Bazinga vs. Rychlá rota 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

2. Vyloučení ze soutěže 

Dle DŘ 2H: tým FC Upside je po pěti bodových trestech vyloučen ze soutěže a všechny jeho 

odehrané i neodehrané zápasy jsou kontumovány výsledkem 0:5 

tým Srdcaři s. r. o. oznámil administrátorovi ligy odstoupení ze soutěže, všechny jeho 

odehrané i neodehrané zápasy jsou kontumovány výsledkem 0:5 

 tým FC Knedlíci je po pěti bodových trestech vyloučen ze soutěže a všechny jeho 

odehrané i neodehrané zápasy jsou kontumovány výsledkem 0:5 – viz bod 5 zápisu 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R: Real Slama za nenastoupení k utkání Darkage vs. Real Slama 

 pokuta 400 Kč 

Dle DŘ 4S: FC Upside za absenci rozhodčího zápasu FC Buracos Brancos vs. FC Hedonis 

 FC Knedlíci za absenci rozhodčího zápasu Bazinga vs. Rychlá rota 

oba 600 Kč (FC Upside druhý případ v sezoně, FC Knedlíci třetí případ v sezoně) 

Dle DŘ 4T: tým RAMS pokuta 100 Kč za nepodepsání zápisu o utkání RAMS vs. Invalidní 

sourozenci 

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

Buracos Brancos vs. FC Hedonis a Pejro CdF vs. TJ Tvoja Mama (resp. oba zápisy byly 

vyplněny nedostatečně) 

 Tým FC Buracos Brancos (domácí tým při absenci rozhodčího) pokuta 100 Kč, rozhodčí 

Filip Adámek pokuta 50 Kč 

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

Udatný kedluben vs. Slavoj 

Pejro CdF vs. TJ Tvoja Mama 

FC Buracos Brancos vs. FC Hedonis 

Pokuta 50 Kč pro týmy Anal Riders a FC Buracos Brancos (domácí tým při absenci 

rozhodčího) a rozhodčího Filipa Adámka. 



4. Ostatní 

Zápas Judo Club Jenis vs. FKMP Gooners Roma nebyl odehrán, na základě telefonické žádosti 

hostujícího týmu byl zápas v neděli odpoledne odložen na náhradní termín, rozhodčí utkání 

i administrátor ligy byli o této skutečnosti informováni. Vzhledem k přeložení zápasu v rozporu se SŘ 

požádaly oba týmy o povolení odehrát zápas v náhradním termínu. Rada PKFL preferuje, aby se 

zápasy, nedošlo-li k zásadnímu porušení řádů narušujícím regulérnost soutěže, rozhodovaly na hřišti, 

ne disciplinárně. Vzhledem k zájmu obou týmů na dohrání zápasu proto povoluje odehrání zápasu 

v termínu dle SŘ, tj. do 1. 6. 2014. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 nehlasovali. 

Vzhledem k tomu, že zápas byl odložen cca šest a půl hodin před výkopem a došlo k porušení řádů, 

Rada PKFL současně uděluje týmu FKMP Gooners Roma pokutu 200 Kč. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy 

pro, 1 hlas proti, 2 nehlasovali. 

Tým RAMS zaslal e-mail s vysvětlením důvodů nepodepsání zápisu o utkání (viz bod 3) a současně 

podal stížnost na rozhodčího z týmu FC Hedonis z důvodu špatného vybavení (absence píšťalky) a 

jeho výkonu (neposuzování faulů). Rada PKFL první část stížnosti zamítá, druhou část stížnosti 

odkládá. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 nehlasovali. Špatné vybavení rozhodčího je 

možno řešit dle DŘ, a to včetně udělení pokuty, pokud je uvedeno v zápise o utkání, což v tomto 

případě nebylo. Z vysvětlujícího emailu dále není zřejmé, zda se jedná o oficiální stížnost na 

rozhodčího dle Pravidel PKFL, a Rada PKFL nemá k dispozici žádné prostředky, kterými by mohla 

stížnost objektivně posoudit a výkon rozhodčího zhodnotit.   

Delegovaný rozhodčí Tomáš Caizl podal podnět na hřiště Řeporyje, kde je podle něj nevhodný povrch 

hrozící zraněním hráčů. Delegovaný rozhodčí Pavel Kvapil podal podnět na hřiště Strahov 1, kde u 

jednoho vápna je poškozený koberec a místo hrozí zraněním hráčů. Rada PKFL bere oba podněty na 

vědomí a vezme je v potaz při pravidelném hodnocení hřišť po skončení sezony.  

V zápise za 15. kolo nebyl omylem uveden trest pro tým Srdcaři s. r. o. za nenahrání scanu zápisu o 

utkání SK Pleská vs. Nápoje, pokuta je udělena zpětně tímto zápisem. 

5. Odvolání 

Tým SVP se odvolal proti udělené pokutě 50 Kč za nenahraný scan zápisu s odkazem na technické 

problémy při nahrávání scanu. Jak bylo šetřením zjištěno, tým SVP nahrával zápis o utkání ve formátu 

xls, přičemž v SŘ jsou definovány jako povolené formáty pouze pdf a jpg. Snaha nahrát zápis v jiném 

formátu vyvolá chybovou hlášku, která byla ze strany SVP zřejmě přehlédnuta. Jak bylo dále zjištěno, 

zápis byl vyplněn ve formátu xls zpětně na počítači a neobsahoval podpisy kapitánů, během zápasu 

žádný zápis pořízen nebyl. Jak Rada PKFL uvedla již v minulém zápise, 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), za 

což byla domácímu týmu udělena pokuta 50 Kč, v podstatě odpovídající pokutě za nenahrání scanu. 

Vzhledem k okolnostem případu proto Rada PKFL odvolání týmu SVP zamítá a potvrzuje pokutu 50 

Kč. Hlasování Rady PKFL 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 nehlasoval.  

Tým SK Pleská se odvolal proti uděleným trestům v minulém zápise. Zaprvé, proti trestům za 

nevyplněný zápis a nedodaný scan utkání Nápoje vs. FC Knedlíci. Rozhodčí byl čtyři hodiny před 

zápasem telefonicky informován, že tým FC Knedlíci se nesejde, a utkání bylo odloženo. Oba týmy 

poté požádaly o povolení dohrávky zápasu. Rada PKFL ruší tresty pro tým SK Pleská a dále požadovala 

sdělení přesného termínu dohrávky. Následně byla informována, že se týmy na náhradním termínu 

nedohodly. Utkání je tedy kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch týmu Nápoje, týmu FC Knedlíci je 



udělen bodový trest ve výši jednoho bodu a pokuta 200 Kč. Tým FC Knedlíci tím dosáhl pěti bodových 

trestů a je vyloučen ze soutěže. Zadruhé, proti trestu za nedodání scanu zápasu SK Pleská vs. BK 

Roura Fellas, protože tým „neví, proč by měl platit za to, že nepřišel rozhodčí, kterého zařizuje PKFL.“ 

Bez ohledu na důvody absence rozhodčího platí SŘ, že v takovém případě veškeré povinnost spojené 

se zápisem o utkání přebírá domácí tým pod hrozbou příslušných sankcí. Trest byl tedy udělen 

v souladu se SŘ a Rada PKFL potvrzuje udělenou pokutu 50 Kč. Hlasování Rady PKFL 6 hlasů pro, 0 

hlasů proti, 1 nehlasoval. 

 

 

 

 

 


