
12.kolo:Disciplinární řízení za hrací období 13.03-19.03 2017 
/Proti rozhodnutí je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ:1 
Hráč Frnka Tomáš (FC Vyhul) -stop na 6.S.U.počínaje 20.03.2017. 
Hráč obdržel červenou kartu za hrubé nesportovní chování -napadení soupeře 
 
Případ:2 
Dle DŘ 3J: 
Hráč Hrubý Jan (Nápoje) - stop na 1 S.U. počínaje 20.03.2017 
Hráč obdržel 3 žluté karty v probíhající sezóně. 
 
Případ:3 
Tým FC Nusle 420 se nedostavil k utkání 12.kola s týmem SSI Group (3.A 
Liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je z kontumováno ve prospěch SSI Group výsledkem 5:0 a tým 
FC Nusle 420 je potrestán odpočtem 1b. (1. případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu FC Nusle 420 je udělena pokuta 400,- Kč. 
 
Případ:4 
Dle DŘ: 4V 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 1.ligy mezi týmy FT Razors – FC Texas Nové Strašecí → týmu 
Parma AG je udělena pokuta 50,-Kč. 
 
Případ:5 
Dle DŘ: 4V 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 2.B.ligy mezi týmy Les Bizerans – AFK Bochanův Syndrom → týmu 
AG United je udělena pokuta 50,-Kč. 

   
Případ 6: 
Dohrávané utkání Kampa FC -  Nusle 420 ze dne 05.03.2017 
Utkání se odehrálo, aniž by vedení PKFL bylo informováno o termínu a místě konání tohoto 
zápasu. Dle SŘ 11 se termínové změny (ať již překlad zápasu, nebo v tomto případě 
stanovení termínu dohrávky z důvodu pozdějšího přijetí jednoho z týmů do soutěže) řeší 
vždy přes redakční systém tak, aby o nich bylo vedení soutěže informováno. Pokud z 
jakéhokoliv důvodu nebylo možné termín zápasu zadat přes redakční systém, je povinností 
týmů informovat administrátora jiným způsobem, např. mailem či telefonicky. Z pohledu 
PKFL by tedy mělo být postupováno tak, jako by se utkání neodehrálo, a týmy by byly 
povinny utkání sehrát znovu. S ohledem na nestandardní situaci spojenou s pozdějším 



přijetím jednoho z týmů do soutěže je výjimečně v tomto případě rozhodnuto o potvrzení 
platnosti výsledku. Dále, z utkání nebyl pořízen zápis o utkání v souladu se SŘ 10 -  
byl zaslán soubor excel vyplněný na počítači, který není podepsán ani jedním z kapitánů. 
Takovýto soubor nelze pokládat za zápis o utkání. Soubor byl navíc zaslán administrátorovi 
pět dní po odehrání zápasu, tj. nebyla dodržena lhůta 48 hodin pro zadání výsledku do 
administrace. 
 
 S ohledem na výše uvedená porušení řádů jsou uděleny následující pokuty: 
- Kampa + Nusle každý 100 Kč za stanovení termínu a odehrání zápasu v rozporu se SŘ 
11 
- Kampa 50 Kč - za nezajištění zápisu o utkání v souladu se SŘ 10 (jako domácí tým při 
absenci rozhodčího) 
- Kampa 50 Kč  - za nedodržení lhůty 48h pro zadání výsledku do administrace (jako 
domácí tým při absenci rozhodčího) 
 
Současně upozorňujeme domácí tým, že je povinen do 30. 6. dodat platný zápis o utkání 
pod hrozbou pokuty 500 Kč a odpočtu tří bodů - je tedy nutné zajistit fyzickou podobu 
zápisu, podepsanou oběma kapitány, a scan podepsaného zápisu poté zaslat 
administrátorovi! 
 
Případ 7: 
Nedohrané utkání Borussia dortšpunt Forever - FC Hedonis (hráno 19.03.2017)  
-ukončeno v 57. minutě z důvodu poruchy osvětlení. 
Arbitráž rozhodla takto: 
Výsledek utkání zůstává v platnosti, vzhledem k délce nedohraného času by bylo 
neekonomické a logisticky náročné utkání dohrávat v náhradním termínu.  
 
 

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. 
 
 
 


