
17. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 02.05. – 03.05.2015 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

 

Dle DŘ 3M:    Michal Kryl (FC Hedonis)  – stop na 1 soutěžní utkání počínaje 03.05.2015. Hráč obdržel 

         přímo ČK za podražení.  

 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1C: 

Tým Udatný Kedluben je potrestán bodovým odečtem ve výši 1b (1. prokázaný případ) za nastoupení 

hráče jménem Carlitos Maza Brena, který nebyl veden na soupisce. Výsledek dosažený v utkání 

s Borusia Dortšpunt zůstává v platnosti. 

 

Dle DŘ 1E: 

Týmu Eurest Runners se za absenci týmového rozhodčího v utkání Rychlá Rota – High Society  uděluje 

bodový trest ve výši odpočtu 3b  

 

Dle DŘ 1E: 

Týmu Elita FC se za absenci týmového rozhodčího v utkání Nápoje – Druhá šance  uděluje bodový trest 

ve výši odpočtu 3b  

 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R:  

Týmu Eurest Runners se uděluje pokuta 350 Kč (1. prokázaný případ) za absenci rozhodčího v utkání 

Rychlá Rota – High Society   

 

Dle DŘ 4R:  

Týmu Elita FC se uděluje pokuta 350 Kč (1. prokázaný případ) za absenci rozhodčího v utkání Nápoje – 

Druhá šance   

 

Dle DŘ 4T: 

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

2.B liga: Nápoje – Druhá šance → se týmu Nápoje uděluje pokuta 100 Kč 

Tým Nápoje  nesplnil svou povinnost, která na něj přešla v okamžiku, kdy na jejich zápas nedorazil 

rozhodčí, a dle DŘ 4T je potrestán finanční pokutou ve výši 100 Kč za nevyplněný formulář na webu.  

 



Dle DŘ 4U:    

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

 

2.B liga: Nápoje – Druhá šance → se týmu Nápoje uděluje pokuta 50 Kč 

Tým Nápoje  nesplnil svou povinnost, která na něj přešla v okamžiku, kdy na jejich zápas nedorazil 

rozhodčí, a dle DŘ 4U je potrestán finanční pokutou ve výši 50 Kč za nedodání okopírovaného zápisu.  

 

2.B liga: Ludmila B – Bazinga → se týmu FC Betonbau Praha uděluje pokuta 50 Kč 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Admin/Milan: 

1. Navrhuji delegovanému rozhodčímu Tomáši Chlumovi snížit odměnu!!! 

  Důvody:   1) Rozhodčí Tomáš Chlum nás v administraci na webu neupozornil na nesoulad mezi  

           okopírovaným zápisem a soupiskou týmu Udatného Kedlubnu, na které nefiguroval 

           hráč Carlitos Maza Brena. 

      2)  Rozhodčí Tomáš Chlum nedodal scan ze zápasu 3.A ligy Královské Vinohrady B – FC 

                                      Elita. Místo toho nahrál opět zápis z utkání Borusia Dortšpunt – Udatný Kedluben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


