
Disciplinární řízení za hrací období 4. 11. – 10. 11. 2013 

1. Disciplinární tresty týmové bodové 

Dle DŘ 1A: TJ Tvoja Mama nenastoupení k zápasu Neuděláš nic vs. TJ Tvoja Mama 

 1 bodový trest ve výši odpočtu 1b 

2. Disciplinární tresty týmové finanční 

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

Vořežšpruti vs. Lhotka Stars a Lamy z Panamy vs. Daytona b&w, v obou případech 

rozhodčí Eurest Runners, dle DŘ udělen trest 100 Kč za první případ v sezoně a 150 Kč 

za druhý případ v sezoně, celkem 250 Kč 

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

příslušný email: 

FC Buracos Brancos vs. Stará Garda  

Vořežšpruti vs. Lhotka Stars 

Lamy z Panamy vs. Daytona b&w 

Pokuta 50 Kč pro tým FC Buracos Brancos (domácí tým při absenci rozhodčího) a 100 

Kč pro tým Eurest Runners (dva případy). 

3. Osobní tresty 

Hráč Lukáš Vlček (Kanec v bučině) trest zastavení činnosti za vyloučení po dvou žlutých kartách 

(dvakrát nesportovní chování) na jedno soutěžní utkání počínaje 11. 11. 2013. Hlasování Rady PKFL 

6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 nehlasoval. 

Hráč Matouš Pěruška (Parma AG) trest zastavení činnosti za vyloučení po dvou žlutých kartách 

(nepovolená obuv, skluz) na jedno soutěžní utkání počínaje 11. 11. 2013. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů 

pro, 0 hlasů proti, 2 nehlasovali. 

4. Ostatní 

Zápas Neuděláš nic vs. TJ Tvoja Mama nebyl odehrán, hostující tým dvě hodiny před výkopem 

oznámil soupeři a rozhodčímu, že se na zápas nedostaví. Utkání je kontumováno ve prospěch 

domácího týmu a hostům je udělen bodový trest (viz bod 1 tohoto zápisu), současně je udělena 

finanční pokuta. Dle DŘ 4R je uplatněna snížená pokuta v případě, že je zápas zrušen ve lhůtě 24 

hodin a více před výkopem, jinak platí plná sazba. Rada PKFL přihlédla ke skutečnosti, že utkání bylo 

zrušeno tak, aby účastníci nejeli na místo zbytečně, současně ale, že nebyla dodržena řády stanovená 

lhůta pro udělení snížené pokuty, a uděluje týmu TJ Tvoja Mama pokutu 200 Kč. Hlasování Rady PKFL 

o výši pokuty 3 hlasy pro pokutu 200 Kč, 1 hlas pro pokutu 100 Kč, 1 hlas pro pokutu 400 Kč, 2 členové 

nehlasovali.  

Na zápas FC Buracos Brancos vs. Stará garda se nedostavil rozhodčí z týmu FC Upside. Jak bylo 

zjištěno dalším šetřením případu, tým FC Upside se nemohl dostavit k pískání utkání, protože v téže 

době hrál svůj vlastní zápas. Utkání FC Buracos Brancos vs. Stará garda se mělo původně hrát v jiném 

termínu, ale z důvodů na straně správce hřiště došlo ke změně termínu po vytvoření rozpisu soutěže 

a pískání. Došlo tak ke kolizi, která byla týmem odhalena a nahlášena až na poslední chvíli, kdy se již 

nepodařilo zajistit náhradního rozhodčího. Z výše uvedených důvodů je upuštěno od potrestání týmu 

FC Upside. 



Delegovaný rozhodčí Filip Adámek neodpískal zápasy Čelzí vs. Red Team a Judo Club Jenis vs. High 

Society z důvodu nemoci, kterou předem oznámil administrátorovi. Vzhledem k tomu, že se na utkání 

podařilo zajistit náhradní rozhodčí z řad PKFL, předává Rada PKFL záležitost k řešení administrátorovi, 

bez uplatnění standardního trestu. Hlasování Rady PKFL 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 nehlasovali. 


