
21.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:04.06 - 10.06..2018 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Z důvodu zásahu vyšší moci (Silná bouřka) byl zrušen zápas 21.kola 1.ligy mezi 
týmy BK Roura Fellas - Královské Vinohrady A . 
Týmům nebudou odečteny body ani nebude udělena pokuta. 
 
Případ 2: 
Tým FC Texas Nové Strašecí se nedostavil k utkání 21.kola s týmem FC Hoblina 
Jižák (1.L). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Hoblina Jižák výsledkem 5:0 a tým 
FC Texas Nové Strašecí je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu FC Texas Nové Strašecí  je udělena pokuta 100,-Kč.  
(tým se omluvil víc jak 24h.předem). 
 
Případ 3: 
Tým Bazinga se nedostavil k utkání 21.kola s týmem FC Nusle (2.A). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Nusle výsledkem 5:0 a tým Bazinga 
je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Bazinga je udělena pokuta 100,-Kč. (tým se omluvil víc jak 24h.předem). 
 
Případ 4: 
Hráč Vogl Tomáš (Nápoje) - stop na 1 s.u. počínaje 11.06.2018. 
Hráč obdržel 3.žlutou kartu v probíhající sezóně. 
 
Případ 5: 
Tým MAC Warrior se nedostavil k utkání 21.kola s týmem One Direction  (2.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu One Direction výsledkem 5:0 a tým MAC 
Warrior je potrestán odpočtem 2 bodů (2.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu  MAC Warrior je udělena pokuta 100,-Kč. (tým se omluvil víc jak 
24h.předem). 
 
Případ 6: 
Hráč Šarapatka Michael (FC Lehovec City) - stop na 1 s.u. počínaje 11.06.2018. 
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Hráč obdržel 3.žlutou kartu v probíhající sezóně. 
Případ 7: 
Tým ARMFOOTBALL Praha se nedostavil k utkání 21.kola s týmem TJ Tvoja Mama 
(3.A). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu TJ Tvoja Mama výsledkem 5:0 a tým 
ARMFOOTBALL Praha je potrestán odpočtem 2 bodů (2.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu ARMFOOTBALL Praha  je udělena pokuta 400,-Kč. 
 
Případ 8: 
Tým Ničemných otců nejhorší synové se nedostavil k utkání 21.kola s týmem 
FC Resslboys (3.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Resslboys výsledkem 5:0 a tým 
Ničemných otců nejhorší synové  je potrestán odpočtem 3 bodů (3.případ v 
sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Ničemných otců nejhorší synové je udělena pokuta 100,-Kč. 
(tým se omluvil víc jak 24h.předem). 
 
Případ 9: 
Tým Los Angels Análs A se nedostavil k utkání 21.kola s týmem FC Momentum 
(3.C). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Momentum  výsledkem 5:0 a tým 
Los Angels Análs A je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Los Angels Análs A 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. 
 
 
 
 
 



 


