
Disciplinární řízení za hrací období 16.10. – 26. 10. 2014 

 

1. Tresty zastavení herní činnosti 

Dle DŘ 3M:  Přadka Adam (FC Lumíci) –  stop na 5 soutěžních utkání za žk a čk obdrženou  v utkání 

Ludmila B – FC Lumíci za nesportovní chování. 

 Hlasování Rady PKFL o výši trestu:  Rada se shodla na přísném potrestání hráče Přadky. 

Otázkou byla pouze výše trestu. 4 členové Rady PKFL byli pro stopku na 5 soutěžních 

utkání. 2 členové byli pro stopku na 4 soutěžní utkání. 1 člen se zdržel hlasování.    

   

 

2. Disciplinární tresty týmové bodové  

 

Dle DŘ 1C:  Tým Justiční omyl  je  potrestán bodovým trestem ve výši odpočtu 2b (druhý 

 prokázaný případ) a zároveň jeho  zápas s MSC FC je zkontumován výsledkem 5:0 

 v jeho neprospěch za nastoupení hráčů, kteří nebyli vedeni na sopupisce týmu. 

 

Dle DŘ 1E:   týmu FC Kampa se za absenci rozhodčího na zápase Ničemných otců nejhorší synové  –  

Real Praha uděluje  bodový trest ve výši odpočtu 3b  

 

3. Disciplinární tresty týmové finanční 

 

Dle DŘ 4R:  týmu FC Kampa se za absenci rozhodčího na zápase Ničemných otců nejhorší synové  –  

Real Praha uděluje finanační trest ve výši 350,- Kč 

 

Dle DŘ 4T:  ve stanoveném časovém termínu nebyly v administraci vyplněny zápisy o utkáních:  

 

- 2.A liga: Les Bizerans – Anal Riders (hráno 19.10.2014) → pokuta 150,- Kč pro tým FC Eintopf (2. 

případ) 

 

Tým FC Eintopf splnil svou povinnost až 29.10.2014  

 

- 3.B liga: FC Texas Nové Strašecí – Královské Vinohrady A  → pokuta 100,- Kč pro tým FC Texas 

Nové Strašecí 

 

Tým FC Texas Nové Strašecí  pouze částečně splnil (poslal pouze okopírovaný zápis)  svou 

 povinnost, která na něj přešla  v okamžiku, kdy na jejich zápas nedorazil rozhodčí, a dle DŘ 4T  

 je potrestán finanční pokutou ve výši 100Kč za nevyplněný formulář na webu. Ke  dni 

 zpracovaní podkladů (28.10.2014) za hrací období 16.10. – 26.10.2014 byl formulář na 

 webu  vyplněn  jen částečně a to jen hostujícím týmem Kralovské Vinohrady A. 

 

 



Dle DŘ 4U:   v administraci/emailu nebyly v řádném termínu scany/zápisy následujících utkání: 

 

- 2.A liga: Les Bizerans – Anal Riders (hráno 19.10.2014) → pokuta  50,- Kč  pro tým FC Eintopf   

 

Tým FC Eintopf splnil svou povinnost až 29.10.2014 

 


