
Zápis z prvního jednání Rady PKFL pro soutěžní ročník 2014/2015
Datum jednání: 28. 07. 2014
Přítomni: A. Ambrož, F. Bartůněk, T. Caizl, V. Pacák, P. Zeman
Host: P. Sejkot (admin), V. Řehák (viceadmin)
Omluveni: A. Modrý, T. Peřina. 

1. Zhodnocení ročníku 2013/14 a příprava ročníku 14/15
Admin  podal informace o uzavřené sezóně, tj. počty odstoupivších týmů, počet 
nově přihlášených a celkový počet týmů

2. Reprezentace PKFL
Rada vyslechla info o reprezentační výběru PFKL s plánem o její budoucnosti 
v následujícím herním ročníku (V. Řehák)

3. AMF
V. Řehák seznámil Radu PKFL s průběhem valné hromady AMF

4. Struktura PKFL
Administrátor seznámil Radu PKFL se vznikem nového orgánu PKFL – Arbitráže 
PKFL .
Arbitráž bude ve složení P. Sejkot, V. Řehák, V. Sedmidubský a bude plnit řešit 
odvolání vůči disciplinárním rozhodnutím Rady PKFL

5. Hlasování o struktuře Rady PKFL: 
- Volba předsedy:

kandidáti: František Bartůněk – hlasování:  4 pro (jeden telefonicky), 0 
proti, 2 se zdrželi
- Volba místopředsedy: 

kandidáti: Pavel Zeman. – hlasování:  5 pro, 0 se zdrželi, 0 proti

6. hlasování o kritériu dodatečného postupu: 
Dle postupového klíče na základě počtu dosažených bodů - 4 pro
Na základě dodatečného barážového utkání – 1 pro

7. postupový klíč pro sezónu 2014/2015
Z první ligy sestupují týmy na 10. až 12. místě
Z druhých lig postupují vítězové skupin + tým z druhého místa, který získá více 
bodů (v případě rovnosti bodů rozhodují kritéria pro umístění v konečné tabulce, 
vyjma kritérií týkajících se vzájemných zápasů). 
Sestupují týmy umístěné na 10. až 12. místě.
Ze třetích lig postupují týmy umístěné na 1. a 2. místě

8. návrhy k chodu PKFL
Návrh na vytvoření sazebníku odměn za zpracování herních výsledků jednotlivých
kol PKFL. 



znění: odměna 50,- Kč za kolo jedné skupiny a 100,- Kč za sumarizaci celého 
herního kola pro potřeby DK – hlasování: 5 pro, 0 se zdrželi, 0 proti

Návrh na upřesnění působnosti disciplinárních sankcí za kumulace žk.
znění: Sankce za kumulaci žk bude mít působnost pouze ve skupině, ve které 
došlo ke kumulaci, nezávisle na tom, jestli se jedná o kumulaci 3 žk v několika 
kolech, nebo 2 žk v jednom zápase. 
Hlasování: 5 pro, 0 se zdrželi, 0 proti


