
22.kolo:Disciplinární řízeni za hrací období:05.06-11.06.2017 
/Proti rozhodnutí je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým FC ResslBoys se nedostavil k utkání 22.kola s týmem Pony FC (2.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Pony výsledkem 5:0 a tým 
FC ResslBoys je potrestán odpočtem 1b.(1.případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu FC Resslboys je udělena pokuta 200,-Kč.  
 
Případ 2: 
Tým Justiční omyl se nedostavil k utkání 22.kola s týmem FC Stará garda (2.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Stará garda výsledkem 5:0 a tým 
Justiční omyl je potrestán odpočtem 2b.(2.případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Justiční omyl je udělena pokuta 200,-Kč. 
 
Případ 3: 
Tým Eurest runners se nedostavil k utkání 22.kola s týmem Král.Vinohrady B (2.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Král.Vinohrady B výsledkem 5:0 a tým 
Eurest Runners je potrestán odpočtem 3b.(3.případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Eurest Runners je udělena pokuta 200,-Kč. 
 
Případ 4: 
Tým Hell Spartans se nedostavil k utkání 22.kola s týmem SVP (2.B). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu SVP výsledkem 5:0 a tým 
Hell Spartans je potrestán odpočtem 1b.(1.případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Hell Spartans je udělena pokuta 100,-Kč. 
 
Případ 5: 
Tým Aquapelís  se nedostavil k utkání 22.kola s týmem FC Momentum (3.C). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu FC Momentum  výsledkem 5:0 a tým 
Aquapelís je potrestán odpočtem 2b.(2.případ v sezoně). 
Dle DŘ 4R: 
Týmu Aquapelís je udělena pokuta 100,-Kč. 



Případ 6: 
Hráč Knap David (Team SSI Group) - stop na 1 S.U. počínaje 12.06.2017. 
Hráč obdržel 3 žluté karty v probíhající sezóně. 
Trest se přesouvá do další sezóny. 
 
Případ 7: 
Dle DŘ: 4V 
Ve stanoveném časovém termínu (do 48 hodin) nebyl do administrace dodán scan 
zápisu o utkání 3.A.ligy mezi týmy Lomra tüm - Perličky na dně →týmu Lomra tüm 
je udělena pokuta 50,-Kč. (za nezajištění zápisu o utkání v souladu se S.Ř. 10 - 
povinnost domácího  týmu při absenci rozhodčího). 
 
Případ 8: 
Týmu Lomra tüm je udělena pokuta 350,- Kč za nesplnění povinnosti zajistit 
rozhodčího na svůj přeložený zápas. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


