
Disciplinární řízení za hrací období 5. 5. – 11. 5. 2014 

1. Osobní tresty 

Dle DŘ 3N: hráč Jan Mašek (O. A. Arrows) trest zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání počínaje 

12. 5. 2014 za vyloučení (faul zepředu, strkanice se soupeřem) 

 Hlasování Rady PKFL 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel. 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

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

vs. BK Roura Fellas a Les Bizerans vs. FKMP Gooners Roma 

 Tým FC Lumíci pokuta 100 Kč 

 Tým FC Knedlíci druhý případ v sezoně, pokuta 150 Kč 

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

Nápoje vs. BK Roura Fellas 

Les Bizerans vs. FKMP Gooners Roma 

Sehranka vs. BTW Krč fm 

Pokuta 50 Kč pro týmy FC Lumíci, FC Knedlíci a Los Losos. 

3. Ostatní 

Tým Anal Riders se odvolal proti pokutě 50 Kč za nedodání scanu zápisu s odkazem na nefunkční 

administraci a zaslání zápisu mailem. Rada PKFL ve spolupráci s administrátorem ligy záležitost prověřila 

a zjistila, že email se zápisem od týmu Anal Riders byl doručen, ale jednalo se o jiný zápis. Ve dnech po 

27. 4. nebyl přijat žádný email se zápisem od týmu Anal Riders ani na adrese admina, ani na adrese rady, 

ani na adrese zápisů. Rada PKFL požádala tým Anal Riders o přeposlání tohoto mailu, ale žádný 

neobdržela. Rada PKFL proto odvolání zamítá a potvrzuje udělenou pokutu. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů 

pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi. 

Tým FC Knedlíci požádal o přehodnocení stanoviska o vyloučení týmu z PKFL z důvodu pěti bodových 

trestů. Přestože standardně je pískání přidělováno týmům vždy v kolech, kdy hrají venku, v tomto 

případě tým FC Knedlíci měl přidělené dva zápasy v jeden den. Z důvodu nemoci týmového rozhodčího 

nebyl ani jeden zápas odpískán, tým o celé situaci neprodleně informoval administrátora a snažil se 

s jeho pomocí situaci řešit. Na zápas Bazinga vs. Rychlá rota byl narychlo zajištěn náhradní rozhodčí, 

který ale utkání neodpískal, a tak proti týmu FC Knedlíci byly uplatněny tresty dle DŘ. Přesné znění bodu 

1E DŘ je, že „klub, který nemá u vedení soutěže zajištěno delegované pískání a nesplní svou povinnost 

zajistit na přidělený zápas rozhodčího, je potrestán odpočtem tří bodů. Skutečnost o absenci rozhodčího 

musí být uvedena v zápise a podepsána oběma kapitány“. V případě neodpískání dvou zápasů se tedy 

jedná o odečtení šesti bodů, ze znění DŘ ale není zcela zřejmé, zda při dvojzápase je uplatněn jeden 

botový trest, nebo dva bodové tresty. Z tohoto důvodu Rada PKFL vyhovuje žádosti týmu a rozhoduje 

o jeho podmínečném navrácení do soutěže. Podmínečnost přijetí spočívá jednak v tom, že tým již do 

konce soutěže nesmí mít žádný bodový trest (tím by byl vyloučen za pět bodových trestů), a dále, že 

pokud tým bude pokračovat v soutěži v ročníku 2014/2015, je podání přihlášky kromě zaplacení 

startovného podmíněno také složením kauce na pokuty ve výši 1000 Kč. Rada dále dává ke zvážení 

administrátorovi ligy, zda uplatnit proti týmu FC Knedlíci povinnost zaplatit si v nové sezoně 

delegované rozhodčí. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro podmínečné přijetí, 3 hlasy proti, 0 se zdrželo. 


