
11.kolo:Disciplinární řízení za hrací období 21.11-27.11.2016 
/Proti rozhodnutí je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ:1 
Dle DŘ 3J: 
Hráč Radek Hron (Nápoje) - stop na 1 S.U. počínaje 28.11.2016 
Hráč obdržel 3 žluté karty v probíhající sezóně. 
 
Případ:2 
Tým Judo club Jenis se nedostavil k utkání 11.kola s týmem Královské Vinohrady 
A (2.A liga). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch Král.Vinohrady A výsledkem 5:0 a tým Judo 
club Jenis je potrestán odpočtem 2b. (2. případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Judo club Jenis je udělena pokuta 100,-Kč. (brzké oznámení ve lhůtě>24h 
před výkopem). 
 
Případ:3 
Hráč David Knap (Team SSI Group) nastoupil do utkání 11.kola Team SSI Group - 
Sehranka, ačkoli byl v trestu - stop na 7 S.U počínaje 02.11.2016. 
Vedoucí týmu Team SSI Group byl o stopce hráče emailem informován. 
Dle DŘ 1C: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Sehranka výsledkem 5:0 a tým Team 
SSI Group je potrestán odpočtem 1b. (1. případ v sezóně). 
Dle DŘ 3O: 
Hráč David Knap - stop na 5 S.U. počínaje 28.11.2016. 
(Dle DŘ 3O: hráč obdrží dodatečný trest ve výši počtu zápasů, do nichž 
neoprávněně nastoupil, zvýšeném o jeden - jedná se tedy o dodatečný trest na 2 
SU, který se přičte k počtu zápasů, jež ještě zbývají z původního trestu; hráč Knap 
obdržel trest na sedm zápasů, ve třech zápasech nenastoupil, ve čtvrtém zápase 
nastoupil neoprávněně a obdrží dodatečný trest, tři zápasy z původního trestu 
zbývají, celkem se tedy jedná o nový trest na 5 S.U.) 
 

Stížnosti: 
Stížnost 1. 
Stížnost na rozhodčího z týmu AGB Prague který pískal zápas Hoblina Jižák-Roura 
Fellas. 
Vedoucí Hobliny napsal stížnost do zápisu o utkání: 
Rozhodčí ovlivnil zápas hned z kraje utkání,když neodpískal ruku hostujícího 
brankáře mimo brankoviště,kdy zabránil útočícímu hráči. 
Vyjádření: 
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Dle Pravidel PKFL, bodu 5 nemůže kapitán v zápise o utkání vznášet námitky k 
výkonu rozhodčího. Připomínky k výkonu rozhodčího může klub uplatnit písemnou 
formou jménem jednatele klubu prostřednictvím funkce „komentář týmu“ v 
administraci webu, a to v termínu 72 hodin od ukončení zápasu (případně jiným 
písemným způsobem, např. mailem). Uvedený typ stížnosti je navíc obtížně 
přezkoumatelný, pokud není k dispozici důkazní materiál ve formě například 
videozáznamu; disciplinární orgány nemají žádné vodítko, jak posoudit oprávněnost 
stížnosti. Současně je třeba vzít v potaz, že hřiště v Hostivaři má snížené bodování v 
kategorii "lajnování" z důvodu snížené viditelnosti některých čar, což zejména ve 
večerních hodinách ztěžuje orientaci rozhodčího. Rozhodčí se k události vyjádřil tak, 
že si nebyl jist, zda brankář zahrál rukou ve vápně, nebo mimo vápno, a proto nechal 
ve hře pokračovat. Arbitráž PKFL považuje postup rozhodčího za správný - rozhodčí 
má pískat pouze tehdy, pokud si je jist svým výrokem. Lze soudit, že v případě takto 
sporné situace by nesprávně udělená červená karta brankáři za hraní rukou mimo 
pokutové území ovlivnila zápas výrazně více, než nesprávně neudělená červená 
karta, pokud brankář skutečně zahrál rukou mimo pokutové území. Arbitráž PKFL z 
uvedených důvodů stížnost týmu Hoblina Jižák zamítá. 
 
 
Stížnost 2: 
Oboustranná stížnost na soupeře v utkání Los Losos- FC Lehovec City . 
Vedoucí Los Losos napsal stížnost do zápisu o utkání : 
Velmi nesportovní chování hostů po konci utkání,napadení hráčů domácích. 
Vedoucí FC Lehovec City napsal stížnost do zápisu o utkání : 
Velmi nesportovní chování domácích a urážení hráčů hostí. 
 
Vyjádření: 
Dle zápisu o utkání se oba týmy obviňují z nesportovního chování po skončení 
zápasu. Podle zaslaného vyjádření rozhodčího došlo po skončení zápasu nejprve ke 
slovní potyčce a poté  ke strkanici, jejímž iniciátorem byl spíše tým Lehovec City. 
Vzhledem k tomu, že rozhodčí k situaci neuvedl žádný komentář do zápisu o utkání 
ani neudělil žádné osobní tresty, nepokládá Arbitráž PKFL tento incident za 
vyžadující řešení ze strany disciplinárních orgánů. 
 
 
 
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. 
 


