
21. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 06.06. – 07.06.2015 

Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k abitráži (arbitraz@pkfl.eu) 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3I: je zastavena Jiřímu Siselovi (Anal Riders) činnost na 1 soutěžní utkání počínaje 05.06. 

2015 za 3 obdržené žluté karty   

Dle DŘ 3N 

Jonáš Moc z týmu Vořežšpruti  po obdržení červené karty za úmyslnou inzultaci v utkání s Chodovem 

měl vzhledem k vážnosti prohřešku zastavenou závodní činnost na neurčito (jednatel týmu Vořežšprutů 

Martin Hromas o tom byl informován mailem ze dne 1. 6. 2015). Jonáš Moc však i přesto nastoupil 

v druhém následujícím utkání s FT Razors, a je tak potrestán zastavením činnosti ve výši počtu zápasů, 

do nichž neoprávněně nastoupil, zvýšeném o jeden, tzn., zastavuje se mu herní činnost na dvě soutěžní 

utkání. Za inzultaci protihráče dostal Jonáš Moc stop na 14 soutěžních utkání počínaje 30. 5. 2015; do 

následujícího utkání (31. 05. 2015) po obdržení ČK nenastoupil; v dalším následujícím utkání (07. 06. 

2015) nastoupil a dostal stop na 2 soutěžní utkání, tudíž má celkem stop na 15 soutěžních utkání 

počínaje 07. 06. 2015. 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

Dle DŘ 1A:  

Tým Rychlé Roty se nedostavil k utkání s BK Roura Fellas s tím, že se včas omluvil (dva dny předem). Tým 

je potrestán odpočtem 1 bodu (1. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve 

prospěch BK Roura Fellas. 

Dle DŘ 1A:  

Tým Real Slama se nedostavil k utkání s Hedonisem s tím, že se omluvil v den zápasu cca ve 14:40. Tým 

je potrestán odpočtem 1 bodu (1. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve 

prospěch FC Hedonis. 

Dle DŘ 1A:  

Tým Ludmila B se nedostavil k utkání s Gooners Roma s tím, že se omluvil cca 2 hodiny před zápasem. 

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

prospěch Gooners Roma. 

Dle DŘ 1A:  

Tým FC Betonbau Praha se k utkání s Pražskou šlechtou dostavil v nehratelném počtu. Tým je potrestán 

odpočtem 2 bodů (dle bodu DŘ 1A je potrestán již podruhé) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve 

prospěch Pražské šlechty. 

Dle DŘ 1C: 

Tým Nápoje je potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 1 bodu (1. prokázaný případ) a zároveň jeho 

zápas s týmem FC Lehovec City je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch týmu FC Lehovec City. 

Dle oscanovaného zápisu za Nápoje nastoupil hráč „Dvořák“, který nefiguruje na soupisce týmu.Celkem 

jsou týmu odečteny 4 body. 

 



Dle DŘ 1C: 

Tým Vořežšpruti je potrestán bodovým odečtem ve výši 2b (dle bodu DŘ 1A je potrestán již podruhé) za 

nastoupení hráče v trestu. Výsledek dosažený v utkání s FT Razors zůstává v platnosti. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4Q:  

je týmu Rychlé Roty udělena pokuta 100 Kč za nedostavení se k utkání (včasná omluva). 

Dle DŘ 4Q: 

je týmu Real Slama udělena pokuta 400 Kč za nedostavení se k utkání (pozdní omluva). 

Dle DŘ 4Q: 

je týmu Ludmila B udělena pokuta 400 Kč za nedostavení se k utkání (pozdní omluva). 

Dle DŘ 4Q: 

je týmu FC Betonbau Praha udělena pokuta 400 Kč za dostavení se k utkání v nehratelném počtu lidí. 

Dle DŘ 4U:    

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

- 1.liga: O.A. Arrows – Ludmila A → týmu FC Betonbau Praha je udělena pokuta 50 Kč. 

- 3.A liga: Los Losos – Justiční omyl → týmu FT Razors je udělena pokuta 50 Kč. 

- 3.B liga: Hell Spartans – Královské Vinohrady A → týmu FT Razors je udělena pokuta 50 Kč. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


