
14.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:18.03.-24.03.2019 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Hráč Barták Dominik (Ludmila A) - stop na 1 s.u. počínaje 25.03.2019. 
Hráč obdržel 3.žlutou kartu v probíhající sezóně. 
 
Případ 2: 
Hráč Stejskal Pavel  (MAC Stará garda) - stop na 1 s.u. počínaje 25.03.2019. 
Hráč obdržel 3.žlutou kartu v probíhající sezóně. 
  
Případ 3: 
Hráč Mirceski Nikola  (FC Bukefal ) - stop na 7 s.u.počínaje 25.03.2019. 
Hráč obdržel Č.K. - za hrubé vražení s rozběhem do protihráče s míčem . 
 
Případ 4: 
Hráč Markovič Dejan (FC Bukefal) - pozastavení činnosti do konce probíhající 
sezóny,počínaje 25.03.2019. 
Hráč obdržel Č.K. po 2 Ž.K. - 1.žk za tvrdý faul,2.žk za šarvátka s protihráčem. 
A dále za velmi nesportovní chování po udělené červené kartě výhružky a 
nadávky rozhodčímu). 
 
Případ 5: 
Dle DŘ 4U: 
Týmu FC Bukefal je udělena pokuta 100,- Kč. 
(za nepodepsání zápisu o utkání). 
 
Dle velmi častých stížnosti týmů na nesportovní a hrubé chování hráčů FC 
Bukefal a za velmi časté proviňování se proti pravidlům a řádům PKFL se Rada 
PKFL po zvážení všech okolností rozhodla tým FC Bukefal ze soutěže vyloučit 
. 
 
Případ 6: 
Utkání 14 kola mezi týmy Kampa FC - Liščí trus bylo ve 40.minutě za stavu 1:6 pro 
hosty ukončeno z důvodu slovní potyčky mezi protihráči a následném odmítnutí 
domácích dále pokračovat ve hře . 
 
PKFL po zvážení všech okolností rozhodla ponechat výsledek,utkání 
nedohrávat ale zpětně potrestat oba aktéry slovní potyčky . 
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Rada PKFL rozhodla takto: 
Hráč Djouno Djakoulno Patrick (Kampa FC ) - stop na 1 s.u. počínaje 25.03.2019. 
(za hrubou nadávku protihráči ,která celou slovní potyčku vyvolala). 
 
Hráč Jandák Matěj (Liščí trus ) - stop na 3 s.u. počínaje 25.03.2019. 
(za rasistickou poznámku vůči protihráči jiné pleti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


