
17.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:30.04 - 06.05..2018 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým FC Atlepast se nedostavil k odpískání utkání 17.kola mezi týmy FC Bukefal -  
FC Eintopf (3.B). 
Dle DŘ.1E: 
Tým FC Atlepast  je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ.4T: 
Týmu FC Atlepast  je udělena pokuta 350,- Kč (1.případ v sezóně). 
 
Případ 2: 
Tým FC Bukefal jako domácí tým v případě nepřítomnosti rozhodčího sice splnil 
povinnost vyplnit formulář na webu ligy ale už nesplnil povinnost nahrát scan zápisu 
o utkání. 
Dle DŘ.4W: 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.B.ligy mezi týmy FC Bukefal - FC Eintopf → týmu FC Bukefal je 
udělena pokuta 50,-Kč.  
 
Případ 3: 
Tým MAC Warrior se nedostavil k odpískání utkání 17.kola mezi týmy AG United -  
Lhotka stars (3.C). 
Dle DŘ.1E: 
Tým MAC Warrior  je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ.4T: 
Týmu MAC Warrior  je udělena pokuta 350,- Kč (1.případ v sezóně). 
 
Případ 4: 
Tým AG United jako domácí tým v případě nepřítomnosti rozhodčího sice splnil 
povinnost vyplnit formulář na webu ligy ale už nesplnil povinnost nahrát scan zápisu 
o utkání. 
Dle DŘ.4W: 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.C.ligy mezi týmy AG United - Lhotka stars → týmu AG United je 
udělena pokuta 50,-Kč.  
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Případ 5: 
Týmy Eurest Runners - Kubánští doutníci se sice domluvili na přeloženi utkání 
17.kola ale nikoho z vedení ligy o tom neinformovali . Takže rada pkfl v souladu se 
soutěžním a disciplinárním řádem rozhodla takto: 
Zápas je oboustranně kontumován a dále: 
Dle DŘ.1A: 
Tým Eurest Runners je potrestán odpočtem 3 bodů (3.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Eurest Runners je udělena pokuta 400,-Kč . 
 
Dle DŘ.1A: 
Tým Kubánští doutníci je potrestán odpočtem 1 bodů (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Kubánští doutníci  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. 
 


