
10.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:20.11 - 26.11.2017 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým FC Likvidators Praha se nedostavil k utkání 10.kola s týmem LVFC 
Praha(3.A). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu LVFC Praha výsledkem 5:0 a tým 
FC Likvidators Praha je potrestán odpočtem 2 bodů (2.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu FC Likvidators Praha  je udělena pokuta 400,-kč . 
 
Případ 2: 
Dle DŘ 2I: 
Tým  FC Likvidators Praha  je ze soutěže vyloučen. 
(v nedostatečné lhůtě omluvená neúčast v dohrávkovém kole a v nedostatečné lhůtě 
omluvená neúčast v 10.kole). 
 
Případ 3: 
Tým FC Showdown se nedostavil k utkání 10.kola s týmem FC Eintopf (3.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Eintopf výsledkem 5:0 a tým 
FC Showdown je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu FC Showdown  je udělena pokuta 400,-kč . 
 
Případ 4: 
Hráč Hroník Lukáš (Lhotka stars) -stop na 1 s.u.počínaje 27.11.2017. 
Hráč obdržel Č.K. bez předešlého napomenutí Ž.K. - za faul posledního hráče. 
 
Případ 5: 
Dle DŘ 4W: 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.B.ligy mezi týmy Lomra tüm - FC Galácticos→týmu FC 
Momentum je udělena pokuta 50,-Kč.  
 
Případ 6: 
Dle DŘ: 4W 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 2.B.ligy mezi týmy AFK Bochanův Syndrom - Daytona B a w→týmu 
Černí Štýři je udělena pokuta 50,-Kč.  
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Případ 7: 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.B.ligy mezi týmy Dynamit Praha -Kampa FC→Rozhodčímu 
Romanu Procházkovy  je udělena pokuta 50,-Kč.  
 
 
 
 
 
 
Finanční tresty musí být uhrazeny na účet PKFL vždy do dvou 
týdnů od odeslání příslušného disciplinárního zápisu jednateli 
týmu. Pokud není pokuta do dvou týdnů uhrazena, zvyšuje se 
každá udělená pokuta o částku 50 Kč. 
 


