
Disciplinární řízení za hrací období 7. 10. – 13. 10. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1E: tým AG United absence rozhodčího zápasu Eurest Runners vs. FC Ressl Boys  

 1 bodový trest ve výši odpočtu 3b 

2. Tresty zastavení činnosti 

Hráč Armen Karapetjan (FC Hedonis) trest zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání počínaje 

14. 10. 2013 za vyloučení po dvou žlutých kartách. Hlasování Rady PKFL 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4S: AG United za absenci rozhodčího 350 Kč 

Dle DŘ 4V: v administraci chybí naskenovaný zápis následujících utkání, zápis nebyl zaslán ani na 

příslušný email: 

FC Hoblina Jižák vs. Ludmila A 

AFK Bochanův syndrom vs. Daytona b&w 

Lømrå tüm vs. FC Vyhul 

Pokuta 50 Kč pro týmy FT Razors, MSC FC a Neuděláš nic. 

4. Přeložené zápasy 

Rada PKFL byla informována o přeložení zápasu FC Lumíci vs. FC Stará Garda z hřiště Tempo na hřiště 

Hrabákova a o přeložení zápasu FC Tvoja Mama vs. Pejro CdF z hřiště Strahov 1 na hřiště Strahov 3. 

V obou případech nebyla ze strany domácího týmu dodržena stanovená lhůta 96 hodin pro přesun 

zápasu na tentýž čas, ale jiné hřiště. V obou případech bylo důvodem přesunu zrušení domluvené 

rezervace ze strany správce hřiště, v obou případech se domácí týmy aktivně snažily ve spolupráci 

s administrátorem vzniklou situaci vyřešit tak, aby bylo utkání možno odehrát a nebylo nutno jej 

přesouvat na jiný termín, v obou případech byl soupeř a rozhodčí relativně dostatečně včas 

informován o změně místa konání zápasu. V prvním případě se jednalo o přesun z povoleného hřiště 

na povolené hřiště, ve druhém případě o přesun z nepovoleného hřiště na nepovolené v rámci 3.C 

ligy (zde týmy hrají na základě své volby většinou na hřištích nesplňujících stanovenou bodovou 

hranici 90b), hostující týmy ani v jednom případě vůči tomuto postupu neuplatnily žádnou námitku. 

Z uvedených důvodů bere Rada PKFL informaci na vědomí bez dalšího řešení vůči domácím týmům. 

Hlasování Rady PKFL 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 

5. Delegovaní rozhodčí 

Na zápas čtvrtého kola MSC FC vs. Druhá šance se nedostavil rozhodčí Filip Adámek. Domácímu týmu 

byla z důvodu pozdního nahlášení termínu zápasu uložena administrátorem ligy povinnost zajistit na 

tento zápas rozhodčího. Domácí tým nabídl utkání delegovaným rozhodčím, na zápas se přihlásil 

rozhodčí Adámek, ovšem na zápas bez omluvy nedorazil. Domácí tým splnil podmínky stanovené 

administrátorem a za absenci rozhodčího nenese odpovědnost. Rozhodčí Adámek nebyl na zápas 

vyslán jako delegovaný rozhodčí, ale měl zápas odpískat na základě vztahu mezi jeho osobou 

a týmem MSC FC, z tohoto důvodu nelze uložit ani trest rozhodčímu Adámkovi jako delegovanému 

rozhodčímu. Rada PKFL předává případ k řešení administrátorovi ligy, který udílí jednotlivým 

delegovaným rozhodčím jejich licence. Hlasování Rady PKFL 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 



6. Stížnost 

Tým Sehranka uvedl do zápisu o utkání Kanec v bučině vs. Sehranka stížnost na rozhodčího – „několik 

neodpískaných faulů na Sehranku + ostrý skluz do hráče bez karty“. Rada PKFL konstatuje, že stížnost 

nebyla podána procesně v souladu s Pravidly PKFL, a z tohoto důvodu se nebude stížností zabývat. 

Hlasování Rady PKFL 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 


