
Disciplinární řízení k 1. 7. 2014 

Na jednání administrátora PKFL a předsedy Rady PKFL dne 1. 7. 2014 byly uzavřeny disciplinární tresty 

za soutěžní ročník 2013/2014. Dodatečné tresty a revize trestů jsou uvedeny v tomto přehledu. 

Na utkání 22. kola Vořežšpruti vs. FC Lumíci se nedostavil rozhodčí z týmu RAMS. Rada PKFL dodatečně 

uděluje tresty dle DŘ 1E a 4S, tj. týmu RAMS je udělen 1 bodový trest ve výši odpočtu 3b a pokuta 

350 Kč. Tato pokuta již byla zahrnuta do elektronické peněženky a uhrazena. 

V 19. kole byla týmu Ničemných otců nejhorší synové udělena pokuta 50 Kč za nenahrání scanu zápisu 

o utkání FC Hedonis vs. Les Bîzerans. Uvedený scan byl nicméně zaslán mailem, a to v termínu 

stanovením řády, proto je pokuta zrušena. 

V zápise o utkání 17. kola Ambassadors vs. Kosiy je na soupisce domácího týmu uveden hráč M. Zelený, 

který není v evidenci hráčů tohoto týmu. Dle vysvětlení jednatele došlo k chybnému uvedení jména 

hráče M. Wagenknechta, který nebyl uveden pod svým jménem, ale pod svou facebookovou přezdívkou. 

Jak již Rada PKFL dříve v podobném případě rozhodla, chybně uvedené jméno jde k tíži týmu včetně 

všech následků s tím spojených, v tomto případě navíc hráč M. Wagenknecht již v době zápasu na 

soupisce týmu Ambassadors tak jako tak nefiguroval a jedná se o hraní načerno v každém případě. 

Utkání je dle DŘ 1C kontumováno výsledkem 0:5 v neprospěch domácího týmu Ambassadors, kterému 

je dále udělen 1 bodový trest ve výši odpočtu 1b. 

Zápasy TJ Tvoja Mama vs. FC Nové Město (21. kolo) a FC Knedlíci vs. TJ Tvoja Mama (22. kolo) nebyly 

odehrány v původních termínech a na základě povolení administrátorem ligy byly odehrány v náhradním 

termínu. Z uvedeného důvodu se ruší tresty pro rozhodčího Marka Šišáka (50 + 50 Kč) a tým PMS 

Olympian (100 + 50 Kč) za nevyplnění webu a nenahrání scanu zápisu. 

Utkání FC Knedlíci vs. TJ Tvoja Mama také nebylo odehráno v původním termínu a administrátor ligy 

povolil jeho odehrání v náhradním termínu, utkání ale nebylo odehráno ani v náhradním termínu 

z důvodu nesejití se týmu TJ Tvoja Mama. Utkání je dle DŘ 1A kontumováno výsledkem 5:0 pro domácí 

tým a dále je tým TJ Tvoja Mama potrestán 1 bodovým trestem ve výši odpočtu 2b (druhý případ 

v sezoně). Týmu TJ Tvoja Mama není udělena pokuta dle DŘ 4R z toho důvodu, že tým FC Knedlíci byl ze 

soutěže původně vyloučen a následně na základě úspěšného odvolání vrácen zpět do soutěže; tato 

skutečnost však nebyla ze strany vedení ligy dostatečně komunikována, a tak některé týmy již se 

zápasem proti vyloučenému týmu nepočítaly a nebyly schopny jej odehrát. 

Rada PKFL uděluje dle DŘ 4W dodatečně pokutu 50 Kč týmu SVP za řízení zápasu FKMP Gooners Roma 

vs. FC Hedonis. Utkání byl přítomen člen Rady PKFL, který informoval o průběhu zápasu. Hlavní rozhodčí 

měl u sebe pouze píšťalku, nikoliv karty, a zejména ne zápis o utkání. Přestože hostující tým nabízel 

rozhodčímu vlastní zápis, rozhodčí tuto nabídku neakceptoval a z utkání žádný zápis sepsán nebyl. Do 

zápisu tak nebylo možné uvést stížnost na nedostatečné vybavení rozhodčího, které podléhá pokutě dle 

výše uvedeného bodu DŘ. Na základě osobního svědectví člena Rady PKFL rozhoduje Rada PKFL 

o udělení této pokuty zpětně, hlasování Rady PKFL 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 nehlasoval. 

Do jednání admina a předsedy Rady PKFL nebyly ze strany týmů dodány dva scany zápisy o utkání – 

jedná se o zápis FKMP Gooners Roma vs. FC Hedonis (rozhodčí SVP, viz výše) a o zápis FC Lumíci vs. 

Lhotka Stars (rozhodčí FC Knedlíci; tento zápis o utkání byl dodán, ovšem je vyplněn jednou rukou, 

domácí kapitán je podepsán jako XXX a hostující kapitán je podepsán velkými tiskacími písmeny – jedná 

se zřejmě o snahu týmu vyrobit zápis dodatečně a takovouto podobu zápisu nelze akceptovat). Týmům 

SVP a FC Knedlíci je dle DŘ 4U udělen 1 bodový trest ve výši 3b a pokuta ve výši 500 Kč. Tým FC 



Knedlíci doposud pokuty ani startovné neuhradil, pokuta se tak přičítá k dosavadní pohledávce, 

současně vzhledem k ukončené soutěži a dodatečně uplatněnému trestu není aplikováno pravidlo 

o vyloučení týmu po dosažení pěti bodových trestů. Tým SVP již pokuty a startovné uhradil – pokud 

tým SVP dodatečně udělené pokuty ve výši 550 Kč uhradí do 16. 7. 2014, bude pokračovat v soutěži; 

pokud pokuty neuhradí, bude pohledávka stržena ze zaplaceného startovného, zbylá část bude týmu 

vrácena a tým nebude moci startovat v novém ročníku ligy. 


