
Disciplinární řízení za hrací období 12. 5. – 18. 5. 2014 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: Čelzí nedostavení se k utkání Red Team vs. Čelzí (resp. nedostatečný počet hráčů ke hře) 

1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

Judo Club Jenis nedostavení se k utkání High Society vs. Judo Club Jenis 

druhý případ v sezoně, 1 bodový trest ve výši odpočtu 2b 

Dle DŘ 1C: v zápise o utkání SK Pleská vs. FC Nové Město je v zápise o utkání uveden za hostující 

tým hráč Jakub Trefný, který nebyl v době utkání veden na soupisce týmu; zápas je 

kontumován výsledkem 5:0 v neprospěch týmu FC Nové Město, kterému je dále udělen 

bodový trest ve výši 1b 

2. Osobní tresty 

Dle DŘ 3N: hráč Tomáš Hlaváč (Vořežšpruti) trest zastavení činnosti na čtrnáct soutěžních utkání 

počínaje 19. 5. 2014 za vyloučení za úmyslný úder hlavou do obličeje protihráče 

v přerušené hře s následným krvavým zraněním; trest platí do konce podzimní části 

sezony 2014/2015, vzhledem k pravidlům pro překlady je udělen jako časový trest do 

20. března 2015 

 Hlasování Rady PKFL: 4 hlasy pro trest na 14 zápasů, 1 hlas pro trest na 22 zápasů, 

2 hlasy pro trest na 25 zápasů. 

 Rada PKFL dále uděluje hráči Tomáši Hlaváčovi podmíněný trest vyloučení ze soutěží 

PKFL, tj. v případě, že bude hráč v budoucnu vyloučen za podobný incident, obdrží 

automaticky doživotní zákaz účasti v PKFL. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 

2 se zdrželi. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R: Čelzí za nenastoupení k utkání Red Team vs. Čelzí 

 pokuta 400 Kč 

Judo Club Jenis nedostavení se k utkání High Society vs. Judo Club Jenis 

pokuta 100 Kč (zápas byl ze strany týmu zrušen předem) 

Dle DŘ 4U:  ve stanoveném časovém termínu nebyl v administraci vyplněn zápis o utkání Parma AG 

vs. Kanec v bučině 

 tým Anal Riders pokuta 100 Kč 

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

Parma AG vs. Kanec v bučině 

FC Hoblina Jižák vs. Kosiy  

FC Hedonis vs. Les Bîzerans 

Pokuta 50 Kč pro týmy Anal Riders, Hell Spartans a Ničemných otců nejhorší synové. 

 

 

 



4. Delegovaní rozhodčí 

Delegovaný rozhodčí Filip Adámek nevyplnil zápis o utkání Invalidní sourozenci vs. Slavoj vyjma výsledku 

(pokuta 50 Kč), delegovaný rozhodčí Michal Škarda nezaslal scan zápisu o utkání RAMS vs. Královské 

Vinohrady (pokuta 50 Kč). 

5. Ostatní 

Tým AG United se odvolal proti rozhodnutí Rady PKFL ve věci absence rozhodčího v 17. kole 

s vysvětlením, že klubový rozhodčí musel odvolat svou účast na zápase, protože tři hodiny před výkopem 

musel do nemocnice (tým může předložit lékařskou zprávu). Vedoucí týmu poté kontaktoval 

administrátora ligy a s jeho pomocí se snažil situaci vyřešit zajištěním delegovaného rozhodčího, což se 

nepovedlo, současně kontaktoval zástupce domácího týmu a informoval jej o této skutečnosti. 

O průběhu situace byl předseda Rady PKFL informován administrátorem již v den zápasu, kdy obdržel 

shodné informace. Z tohoto důvodu Rada PKFL potvrzuje bodový trest ve výši odpočtu 3b za absenci 

rozhodčího, ale rozhoduje o odpuštění pokuty ve výši 600 Kč. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro, 1 hlas pro 

za předpokladu předložení lékařské zprávy, 2 se zdrželi.  

 

 

 

 


