
Disciplinární řízení za hrací období 9. 6. – 15. 6. 2014 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: SK Pleská nedostavení se k utkání SK Pleská vs. Anal Riders 

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

FC Nové Město nedostavení se k utkání FC Nové Město vs. BK Roura Fellas 

1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

Liščí trus nedostavení se k utkání Pražská šlechta vs. Liščí trus 

1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

Dle DŘ 1E: tým FC Lumíci absence rozhodčího zápasu Ničemných otců nejhorší synové vs. RAMS 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b  

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R: SK Pleská nedostavení se k utkání SK Pleská vs. Anal Riders 

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

FC Nové Město nedostavení se k utkání FC Nové Město vs. BK Roura Fellas 

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

Liščí trus nedostavení se k utkání Pražská šlechta vs. Liščí trus 

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

Dle DŘ 4S: tým FC Lumíci absence rozhodčího zápasu Ničemných otců nejhorší synové vs. RAMS 

  druhý případ v sezoně, pokuta 600 Kč  

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

Gooners Roma vs. FC Hedonis, (je vyplněna jen půlka zápisu), Black b!tches vs. Red 

Team, Les Bizerans vs. FC Stará Garda a FC Knedlíci vs. TJ Tvoja Mama; týmy SVP, TJ 

Tvoja Mama a PMS Olympian každý pokuta 100 Kč, tým Eurest Runners čtvrtý případ 

v sezoně, pokuta 250 Kč. 

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

FKMP Gooners Roma vs. FC Hedonis 

Vořežšpruti vs. FC Lumíci  

Les Bizerans vs. FC Stará Garda 

FC Knedlíci vs. TJ Tvoja Mama  

Ničemných otců nejhorší synové vs. RAMS  

Black b!tches vs. Red Team  

Druhá šance vs. FC Vyhul 

Pokuta 50 Kč pro týmy SVP, RAMS, TJ Tvoja Mama, PMS Olympian, Ničemných otců 

nejhorší synové (domácí tým při absenci rozhodčího), Eurest Runners a FC Lehovec City. 

3. Delegovaní rozhodčí 

Na zápasy Čelzí vs. O. A. Arrows a Judo Club Jenis vs. Lhotka Stars se nedostavil delegovaný rozhodčí Filip 

Novák z důvodu hospitalizace v nemocnici kvůli alergické reakci. Rada PKFL předává případ k řešení 

administrátorovi ligy. 



Delegovaný rozhodčí Miroslav Paleček nezaslal dva scany se zápisy o utkání Ludmila B vs. FC Hoblina 

Jižák a Bazinga vs. Parma AG, pokuta 100 Kč. Rozhodčí Michal Škarda nezaslal scan se zápisem o utkání 

SVP vs. High Society, pokuta 50 Kč. 

4. Odvolání 

Rada PKFL byla administrátorem ligy požádána o odpuštění pokuty pro tým Eurest Runners za 

nevyplnění zápisu na webu ve 14. kole. Z přiložené emailové korespondence a vloženého scanu se mělo 

jednat o zápas Eurest Runners vs. Lømrå tüm, kde domácí tým při absenci rozhodčího nemohl zápis 

vyplnit, vzhledem k překladu zápasu byla administrace pro domácí tým nepřístupná. Rada PKFL nicméně 

udělila ve 14. kole týmu Eurest Runners trest za nedostatečně vyplněný zápis o utkání Královské 

Vinohrady vs. Ničemných otců nejhorší synové. Výše uvedený zápas se hrál v 15. kole a žádná pokuta 

týmu Eurest Runners udělena nebyla, tým ve spolupráci s adminem vyplnil zápis včas. Vzhledem 

k odvolání vztahujícímu se k jinému přestupku se proto Rada PKFL odvoláním nezabývala a potvrzuje 

původní trest pro tým Eurest Runners. 

Tým SK Pleská se odvolal proti trestu v dvacátém kole za nenastoupení k zápasu s tím, že soupeř, 

rozhodčí i vedení soutěže byly informováni o kontumaci utkání. Rada PKFL konstatuje, že neodehrání 

zápasu obsahuje dva tresty - zaprvé, za nedostavení se k utkání kontumaci a trestný bod. Zde platí DŘ 

1A, kde se uvádí, že na uplatnění trestu nemá vliv, zda klub o nedostavení se k zápasu svého soupeře, 

rozhodčího a/nebo vedení soutěže předem informoval. Zadruhé, finanční pokuta, která má dvě sazby. 

V příslušném disciplinárním zápise je uvedeno, že zápas byl ze strany týmu SK Pleská zrušen předem, 

a proto tým obdržel sníženou pokutu 100 Kč místo plné pokuty 400 Kč. Vzhledem k tomu, že byly 

uplatněny tresty v souladu s DŘ, Rada PKFL se odvoláním nezabývala a potvrzuje původní trest pro tým 

SK Pleská. 

 

 

 

 

 


