
15.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:03.04-09.04.2017 
/Proti rozhodnutí je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým Lokoti se nedostavil k odpískání zápasu:Nápoje-Red Team (1liga) 
Dle DŘ:1E: 
Tým Lokoti je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ:4S: 
Týmu Lokoti je udělena pokuta ve výši 350 Kč (1.případ v sezóně). 
 
Případ 2: 
Tým Chodov se nedostavil k utkání 15.kola s týmem Kanec v Bučině (1.liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Kanec v Bučině výsledkem 5:0 a tým 
Chodov je potrestán odpočtem 1b (1.případ v sezoně) 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Chodov je udělena pokuta 100,-Kč.(brzké oznámení ve lhůtě>24h před 
výkopem). 
 
Případ 3: 
Tým Armfootball Praha se nedostavil k utkání 15.kola s týmem Daytona (2.A.liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Daytona výsledkem 5:0 a tým 
Armfootball Praha je potrestán odpočtem 1b (1.případ v sezoně) 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Armfootball Praha je udělena pokuta 400,- Kč 
 
Případ 4: 
Hráč Semerák Mikuláš (AGB Prague) - stop na 1 S.U. počínaje 10.04.2017 
Hráč obdržel ČK- za zabránění gólu rukou. 
 
Případ 5: 
Tým Uhelné doly se nedostavil k utkání 15.kola s týmem Bukefal FC (3.B liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Bukefal FC výsledkem 5:0 a tým Uhelné 
doly je potrestán odpočtem 2b (2.případ v sezoně) 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Uhelné doly je udělena pokuta 400,- Kč 
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Případ 6: 
Dle DŘ: 4V: 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.B ligy mezi týmy Lokoti - Kubánští Doutníci → 
Rozhodčímu Michalu Skálovi je udělena pokuta 50,-Kč. 
 
Případ 7: 
Hráč Filip Jiří (Darkage) -Stop na 1 S.U. počínaje 10.04.2017 
Hráč obdržel ČK po dvou ŽK. 
 
Případ 8: 
Hráč Slavata Michal (Liščí trus) -Stop na 1 S.U. počínaje 10.04.2017 
Hráč obdržel ČK po dvou ŽK. 
 
Případ 9: 
Tým Jižní nářez se nedostavil k utkání 15.kola s týmem Gunners (3.C.liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Gunners výsledkem 5:0 a tým Jižní 
nářez je potrestán odpočtem 1b. (1.případ v sezoně) 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Jižní nářez je udělena pokuta 400,- 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. 
 
 
 
 
 


