
20.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:13.05. - 19.05.2019 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým FC Nusle 420 se nedostavil k utkání 20.kola s týmem Ludmila A (1.liga). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je kontumováno ve prospěch týmu Ludmila A výsledkem 5:0 a tým FC Nusle 
420 je potrestán odpočtem 2 bodů (2.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S:  
Týmu FC Nusle 420 je udělena pokuta 400,- Kč. 
 
Případ 2: 
Tým FC Hoblina Jižák se nedostavil k utkání 20.kola s týmem O.A. Arrows (1.liga). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je kontumováno ve prospěch týmu O.A. Arrows výsledkem 5:0 a tým FC 
Hoblina Jižák je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S:  
Týmu FC Hoblina Jižák je udělena pokuta 100,- Kč. 
 
Případ 3: 
Tým FC Elita  se nedostavil k utkání 20.kola s týmem Černí Štýři (2.A). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je kontumováno ve prospěch týmu Černí Štýři výsledkem 5:0 a tým FC Elita 
je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S:  
Týmu FC Elita je udělena pokuta 100,- Kč. 
 
Případ 4: 
Hráč Havran Martin  (Pivná parta) - stop na 1 s.u. počínaje 20.05.2019. 
Hráč obdržel 3.žlutou kartu v probíhající sezóně. 
 
Případ 5: 
Hráč Cheikh Albert  (MAC Stará garda) - stop na 1 s.u. počínaje 20.05.2019. 
Hráč obdržel Č.K. po 2 Ž.K. - 1.žk za tvrdý faul, 2.žk za dohrání brankáře. 
 
Případ 6: 
Tým Dechroje se nedostavil k odpískání utkání 20.kola mezi týmy Diggers - Slavoj 
(3.A). 
Dle DŘ 1E: 
Tým Dechroje je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ 4T: 
Týmu Dechroje je udělena pokuta 350,- Kč (1.případ v sezóně). 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


