
3.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:18.09 - 24.09.2017 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Tým Gunners se nedostavil k utkání 3.kola s týmem AG Dechcurew (2.A liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu AG Dechcurew výsledkem 5:0 a tým 
Gunners je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Gunners je udělena pokuta 400,-kč . 
 
Případ 2: 
Tým Black Devils se dostavil k utkání 3.kola s týmem Pivní parta v nedostatečném 
počtu hráčů.(3.A.Liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Pivní Parta výsledkem 5:0 a tým Black 
Devils je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Black Devils je udělena pokuta 400,-kč . 
 
Případ 3: 
Tým Eurest Runners si nerezervoval hřiště k utkání 3.kola s týmem Plán B(3.C 
Liga) 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Plán B výsledkem 5:0 a tým Eurest 
Runners  je potrestán odpočtem 1 bodu (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Eurest Runners je udělena pokuta 400,-kč . 
 
Případ 4: 
Hráč Ticháček Mikuláš (Slavoj) - stop na 1 s.u.počínaje 25.09.2017. 
Hráč obdržel Č.K. bez předešlého napomenutí Ž.K. - za úmyslné zabránění gólu 
rukou mimo p.ú. 
 
Případ 5: 
Hráč da Cunha Emilliano (Inter- Boys) - stop na 1 s.u.počínaje 25.09.2017. 
Hráč obdržel Č.K. bez předešlého napomenutí Ž.K. - za zastavení soupeře ve 
vyložené šanci. 
 
Případ 6: 
Hráč Čermák Petr (FC Eintopf) - stop na 1 s.u.počínaje 25.09.2017. 
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Hráč obdržel Č.K. bez předešlého napomenutí Ž.K. - za podražení soupeře ve 
vyložené šanci. 
 
 
Případ 7: 
Hráč Svoboda Lukáš (LVFC Prague) - obdržel Č.K. za 2 Ž.K. (obě za potyčku ). 
Rada PKFL po prozkoumání všech okolností uděluje hráči Svoboda Lukáš (LVFC 
Prague)- trest zastavení činnosti  na 4 soutěžní utkání počínaje 25.09.2017. 
 
 
Ostatní: 
 
Rada PKFL bere na vědomí upozornění: 
Na hřiště ZŠ Plamínkové 1, kde jsou děravé sítě v obou brankách. 
 
Na hřiště Hrabákova ,kde je v umt defekt o rozměru 30x30cm a hrozí potenciální 
nebezpečí pro kotníky hráčů. 
 
Na hřiště Strahov 1 ,kde je při dešti velmi kluzký povrch. 
 
Na hřiště SK Slavia Praha - hřiště je prý ve velmi špatném stavu - potrhané sítě v 
obou brankách,špatná kvalita hrací plochy,hliníkové branky zatížené betonovými 
kvádry a za jednou z branek je cca 1m od lajny betonová zeď 
Rada PKFL doporučuje hřiště přezkoumat .  
 
 
 
 
 
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. 
 
 


