
Disciplinární řízení za hrací období 21. 10. – 28. 10. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: FC Upside nenastoupení k zápasu Anal Riders vs. FC Upside 

 1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R: FC Upside za nenastoupení k zápasu 400 Kč 

 

Disciplinární řízení za hrací období 29. 10. – 3. 11. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: PMS Olympian nenastoupení k zápasu AG Dechcurew vs. PMS Olympian 

 1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

 Eurest Runners nenastoupení k zápasu Eurest Runners vs. MSC FC 

 1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

Dle DŘ 1E: tým FC Buracos Brancos absence rozhodčího zápasu FC Knedlíci vs. FC Nové Město 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b 

  tým Srdcaři s. r. o. absence rozhodčího zápasu Converto Praha vs. Lamy z Panamy 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b 

  tým Black b!tches absence rozhodčího zápasu High Society vs. FC Buracos Brancos 

  1 bodový trest ve výši odpočtu 3b 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

Dle DŘ 4R: PMS Olympian za nenastoupení k zápasu 400 Kč 

 Eurest Runners za nenastoupení k zápasu 100 Kč (domácí předem informovali o tom, 

že se na zápas nesejdou) 

Dle DŘ 4S: FC Buracos Brancos, Srdcaři s. r. o. a Black b!tches za absenci rozhodčího 350 Kč 

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

příslušný email: 

FC Knedlíci vs. FC Nové Město 

Converto Praha vs. Lamy z Panamy 

FC Hedonis vs. Srdcaři s. r. o. 

AFK Bochanův syndrom vs. Bazinga 

Pokuta 50 Kč pro týmy FC Knedlíci a Converto Praha (domácí týmy při absenci 

rozhodčího), PMS Olympian a Neuděláš nic. 

3. Nedohraný zápas FC Vyhul vs. FC ResslBoys 

Rada PKFL obdržela obsáhlé písemné vyjádření rozhodčího zápasu FC Vyhul vs. FC Ressl Boys, který 

byl ukončen ve 28. minutě za stavu 2:0 pro domácí. Dva hostující hráči se nezaviněně srazili hlavami, 

jeden z nich musel být s krvavým zraněním na čele odvezen do nemocnice, druhý hráč byl po srážce 



otřesen. Protože již dříve v průběhu zápasu došlo ke zranění dalšího hráče týmu hostí, utkání bylo 

ukončeno. Rada PKFL si následně, nezávisle na vyjádření rozhodčího, vyžádala také doplňující 

vyjádření obou týmů. Ze zaslaných vyjádření vyplývá, že tým ResslBoys i po zranění třech hráčů byl na 

hřišti v počtu 3+1, a tedy dle Pravidel PKFL mohl pokračovat utkání. Z tohoto pohledu by ukončení 

utkání bylo řešeno podle DŘ 1D: V případě, že klub odmítne v zápase pokračovat a dohrát jej, aniž by 

k tomu existovaly objektivní pravidly dané důvody, je klub potrestán kontumací tohoto zápasu 

výsledkem 0:5 ve svůj neprospěch. Současně může být potrestán bodovým trestem až do výše odpočtu 

tří bodů na základě rozhodnutí Rady PKFL. V zápise o utkání je jako důvod ukončení zápasu uvedeno, 

že hosté neměli dostatek hráčů pro pokračování v utkání, což by odpovídalo situaci dle DŘ 1B: 

V případě , že je zápas ukončen předčasně z důvodu poklesu počtu hráčů pod povolenou mez danou 

pravidly, je klub, který není objektivně schopen zápas dohrát, potrestán kontumací zápasu výsledkem 

0:5 ve svůj neprospěch. Klub není potrestán žádným bodovým trestem. Rada PKFL na základě 

skutečností uvedených v zápise o utkání a ve vyjádření rozhodčího a obou týmů rozhoduje 

o kontumaci nedohraného utkání výsledkem 5:0 pro domácí tým FC Vyhul a současně rozhoduje 

o tom, že týmu FC ResslBoys není udělen za nedohrané utkání žádný trest. Hlasování Rady PKFL 

7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Rozhodčí utkání ve svém vyjádření také upozornil na nevhodné chování hráčů FC Vyhul, kteří na 

srážku dvou protihráčů reagovali hlasitým smíchem, a pokračovali v posměšcích i po domluvě 

rozhodčího. Domácí tým ve svém vyjádření tuto skutečnosti nijak neuvádí, hostující tým popsal 

detailně uvedenou situaci nezávisle na rozhodčím, ale stejně. Rada PKFL pokládá výše popsané 

chování týmu FC Vyhul za vysoce nesportovní, nevhodné a odporující duchu soutěže, obzvláště 

s ohledem na situaci, že jeden z hráčů utrpěl krvácející zranění na čele. Současně se jedná o porušení 

pravidla o fair-play definované v mezinárodních pravidlech malého fotbalu, podle nějž veškeré 

počínání hráčů má být za všech okolností slušné a korektní [a] úsilí hráčů o dosažení co nejlepšího 

výsledku nemá být v rozporu se zásadami sportovní etiky. Podle mínění Rady PKFL uvedené jednání 

týmu FC Vyhul porušuje ustanovení o korektním jednání aktérů zápasu a Rada PKFL uděluje týmu FC 

Vyhul pokutu 100 Kč. Hlasování Rady PKFL o udělení pokuty 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 se zdrželo. 

Hlasování Rady PKFL o výši pokuty 3 hlasy pro pokutu 100 Kč, 1 hlas pro pokutu 200 Kč, 3 členové 

nehlasovali. 

 

 


