
18. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 09.05. – 10.05.2015 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3I: je zastavena Ondřeji Měskovi (FT Razors) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 11. 05. 

2015 za 3 obdržené žluté karty   

Dle DŘ 3I: je zastavena Adamu Karáskovi (FC Sion) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 11. 05. 

2015 za 3 obdržené žluté karty   

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  

Tým Ludmila B se nedostavil k utkání s Judo Club Jenis s tím, že se omluvil den před zápasem ( cca v 

16:00). Tým je potrestán odpočtem  1 bodu a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Judo 

Club Jenisu 

Dle DŘ 1A:  

Tým Olympian se k utkání s Druhou šancí dostavil v nehratelném počtu 2 lidí. Tým je potrestán 

odpočtem  1 bodu a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Druhé šance. 

Dle DŘ 1A:  

Tým Co ti je  do toho se nedostavil k utkání s AG United  s tím, že se omluvil v den zápasu cca v 16:00. 

Tým je potrestán odpočtem 2 bodů (2. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve 

prospěch AG United. 

DLE DŘ 1E: 

Týmu Pražská šlechta je za absenci týmového rozhodčího v utkání Arrows – Daytona udělen bodový 

trest ve výši odpočtu 3b. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q: 

Tým Ludmila B se nedostavil k utkání s Judo Club Jenis s tím, že se omluvil den před zápasem (cca v 

16:00). Týmu je udělena pokuta 400Kč (zapomněl to oznámit rozhodčímu atd.). 

Dle DŘ 4Q: 

Tým Co ti je do toho se nedostavil k utkání s AG United  s tím, že se omluvil v den zápasu cca v 16:00. 

Týmu je udělena pokuta 400Kč. 

 Dle DŘ 4Q: 

Tým Olympian se k utkání s Druhou šancí dostavil v nehratelném počtu 2 lidí. Týmu je udělena pokuta 

400 Kč.  

Dle DŘ 4R:  

Týmu Pražská šlechta je udělena pokuta 600Kč za absenci rozhodčího (3. prokázaný případ). 


