
22. kolo - Disciplinární řízení za hrací období 13.06. - 14.06. 2015 

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

Upozornění pro týmy: 

Dle DŘ 4W: 

Finanční tresty za podzimní část soutěže musí být uhrazeny na účet PKFL do konce února (rozhodující je 

datum připsání peněz na účet PKFL), jinak je klub z ligy vyloučen. Analogicky za jarní část soutěže musí 

klub uhradit finanční tresty do uzávěrky přihlášek pro nový ročník, jinak nebude do nového ročníku 

připuštěn. Pokud klub během podzimní části nasbírá finanční pokuty vyšší než 500 Kč, je povinen uhradit 

kromě pokut také kauci ve výši 1000 Kč, která bude použita na uhrazení případných dalších pokut 

nasbíraných během jara; v opačném případě bude kauce klubu vrácena. 

Dle DŘ 4X: 

Klub, který nesplní administrátorem stanovený termín pro splnění jakýchkoliv organizačních 

a administrativních záležitostí, je potrestán pokutou až do výše 500 Kč. Zveřejnění úkolu a termínu 

v aktualitách na webu PKFL a zaslání mailem jednateli klubu a jeho zástupcům je pokládáno za 

dostatečný způsob oznámení povinnosti pro klub ve vztahu k PKFL.   

1. Vyloučení klubu ze soutěže 

Tým Pražská šlechta nasbíral po 22. kole celkem pět bodových trestů. Rada PKFL rozhodovala 

o vyloučení týmu ze soutěže dle DŘ 2H. Na svém jednání 30. 7. 2013 Rada PKFL rozhodla v obecné rovině 

o zamítnutí návrhu, aby v případě vyloučení týmu po pěti bodových trestech po posledním kole nebyly 

anulovány jeho výsledky, ale byly ponechány všechny odehrané zápasy v platnosti. V konkrétním 

případě týmu FC Knedlíci v sezoně 2013/2014 ale Rada PKFL rozhodla, že po udělení trestu odpočtu tří 

bodů za nedodaný scan zápisu do 30. 6. a tím obdržení pátého bodového trestu nebude vzhledem 

k ukončené soutěži a dodatečně uplatněnému trestu aplikováno pravidlo o vyloučení týmu po dosažení 

pěti bodových trestů. Z pohledu znění řádu nicméně není zásadního rozdílu v tom, zda je trest uplatněn 

bezprostředně po posledním kole, nebo „dodatečně“ po 30. 6. – v obou případech se jedná o nasbírání 

pěti bodových trestů během soutěže. Rada PKFL se dle loňského rozhodnutí kloní k názoru, že 

kontumace všech odehraných zápasů je větším narušením regulérnosti soutěže, než to, že dotyčný tým 

v posledním kole získá pátý bodový trest, a proto rozhoduje o neuplatnění bodu DŘ 2H. Současně dává 

adminovi podnět k opětovnému otevření otázky změny tohoto ustanovení řádů dle jednání Rady PKFL 

z 30. 7. 2013. Hlasování Rady PKFL 4 hlasy pro nevyloučení týmu, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi. 

2. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A:  

Tým Converto Praha se k utkání s BK Roura Fellas dostavil v nehratelném počtu. 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 Kancem v bučině bez jakékoliv omluvy. Tým je potrestán 

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

Kanec v bučině. 

 



Dle DŘ 1A:  

Tým PMS Olympian se nedostavil k utkání s FC Lehovec City s tím, že se omluvil v den zápasu (cca kolem 

12:09). Tým je potrestán odpočtem 3 bodů (3. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 

5:0 ve prospěch FC Lehovec City. 

Dle DŘ 1A:  

Tým Pražská šlechta se nedostavil k utkání s Justičním omylem s tím, že se omluvil v den zápasu (cca 

v 10:36). Tým je potrestán odpočtem 1 bodu (1. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 

5:0 ve prospěch Justičního omylu. 

Dle DŘ 1A:  

Tým AC Souterrain se nedostavil k utkání s Kampou s tím, že se včas omluvil. Tým je potrestán 

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

Dle DŘ 1A:  

Tým Abstinenti se nedostavil k utkání s Invalidními sourozenci s tím, že se včas omluvil. Tým je 

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

Invalidních sourozenců. 

Dle DŘ 1A:  

Tým Slavoj se nedostavil k utkání s Borusií Dortšpunt s tím, že se včas omluvil. Tým je potrestán 

odpočtem 1 bod (1. prokázaný případ) a zápas je zkontumován výsledkem 5:0 ve prospěch Borusie 

Dortšpunt. 

DLE DŘ 1E: 

Za absenci týmového rozhodčího v utkání Real Sláma – Kanec v bučině je týmu Pražská šlechta udělen 

bodový trest ve výši odpočtu 3b.  

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R:  

je týmu Pražská šlechta udělena pokuta 600 Kč (4. prokázaný případ) za absenci rozhodčího v utkání 

Real Sláma – Kanec v bučině 

Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4Q: 

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



Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4Q: 

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

Dle DŘ 4T: 

Ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci webu (do 72 hodin) vyplněny zápisy o utkáních: 

- 2.A liga: Stará Garda  – Anal Riders → týmu Eurest Runners je udělena pokuta 200Kč (3. případ) 

Dle DŘ 4T: 

Klub zajišťující rozhodčího (případně domácí klub v případě absence rozhodčího) je povinen do 72 hodin 

po zápase vyplnit formulář na webu ligy. Pokud se tak nestane, je klub potrestán v prvním případě 

pokutou 100 Kč, v každém dalším případě se pokuta zvyšuje o 50 Kč. Klub je nicméně povinen dodat 

zápis o utkání i po této lhůtě a udělení pokuty. Pokud nebude zápis dodán za podzimní část do 31. 12. 

daného roku a za jarní část do 30. 6. daného roku, je klubu udělena dodatečná pokuta 500 Kč a dále 

uděleny 3 trestné body. 

- 1.liga: FC Sion – Vořežšpruti (14. 06. 2015; 22. kolo) → týmový rozhodčí FC Betonbau Praha 

- 2.A liga: Rychlá Rota – Dechcurew (17. 05. 2015; 19. kolo)→ týmový rozhodčí  z FC Lehovec City 

- 2.A liga: Stará Garda – Anal Riders (14.06.2015; 22.kolo) → tým z Eurest Runners 

- 2.B liga: Nápoje – PMS Olympian (18. 04. 2015; 15. kolo)→ týmový rozhodčí  z FC Lumíci 

- 2.B liga: Nápoje – Druhá šance (02. 05. 2015; 17. kolo)→ týmový rozhodčí  z Elity 

- 2.B liga: Ludmila B – Bazinga (03. 05. 2015; 17. kolo)→ týmový rozhodčí  z Betonbau Praha 

- 2.B liga: Bochanův syndrom – FC Lumíci (24. 05. 2015; 20. kolo)→ týmový rozhodčí  z Eurest Runners 

- 3.A liga: Sehranka – MSC FC (19. 04. 2015; 15. kolo)→ týmový rozhodčí  z Eurest Runners 

- 3.A liga: MSC FC – Betonbau Praha  (22. 04. 2015; 16. kolo)→ týmový rozhodčí  z Pražské šlechty 

- 3.C liga: Borusia Dortšpunt – Jižní nářez  (29. 03. 2015; 13. kolo)→ týmový rozhodčí  z Eurest Runners 

Dle DŘ 4U:    

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

- 1.liga: FC Sion – Vořežšpruti → týmu FC Betonbau Praha je udělena pokuta 50Kč. 

- 2.A liga: Stará Garda  – Anal Riders → týmu Eurest Runners je udělena pokuta 50Kč. 

 

 

 

 


