
5.kolo-Disciplinární řízení za hrací období 03.-09.10.2016 
/Proti rozhodnutí je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Hráč Gevorkjan Chacik (ARMFOOTBALL Praha) - Stop na 2 s.u. počínaje 10.10.2016 
Hráč obdržel ČK. 
 
Případ 2: 
Tým Kampa FC se nedostavil k odpískání zápasu: Judo Club Jenis - O.A. Arrows (2.A liga) 
Dle DŘ:1E: 
Tým Kampa FC je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ: 4S: 
Týmu Kampa FC je udělena pokuta ve výši 600 Kč (2.případ v sezóně) 
 
Případ 3:  
Delegovaný Rozhodčí Filip Adámek se nedostavil k zápasu: AG United -Team SSI Group (3.A)  
Týmy si odpískaly zápas samy, udělaly i nahrály do systému zápis. 
(Případný trest udělí Manager rozhodčích Milan Herian). 
 
Stížnosti: 
1. V zápase Dechcurew - ARMFOOTBALL Pr. si domácí hráči stěžovali na to, že hostující 
fanoušci kouřili na střídačce i přes přísný zákaz. 
Vyjádření: 
Všichni účastníci zápasu (tj. osoby pohybující se v daném sportovním areálu) jsou povinni se 
bezvýhradně řídit provozním řádem hřiště. Pokud provozní řád zakazuje v prostoru sportovního 
areálu kouřit (což bude standardem u většiny hřišť), jsou účastníci povinni tento zákaz 
respektovat. Je v zájmu všech účastníků PKFL respektovat pokyny pronajímatelů tak, aby 
PKFL mohla jednotlivá hřiště nadále využívat - což by v případě porušení provozního řádu bylo 
ohroženo. V případě opakovaného nerespektování ze strany týmů jsou disciplinární orgány 
oprávněny udělit postih. 
 
2. Stížnost na del. rozhodčího Zdenka Petra v zápase TJ Tvoje Máma -Lehovec City: 
víz :zápis o utkání. 
Vyjádření: 
Pravidla fotbalu 13/5: 
Volné kopy se mají provádět bez zbytečného zdržování. K provedení volného kopu rozhodčí obvykle dává 
znamení: většinou píšťalkou, může tak však učinit slovem nebo pokynem ruky. Hráči mohou volný kop 
rozehrát i bez znamení rozhodčího, ten však musí mít provedení volného kopu pod kontrolou. Doporučuje se, 
aby při provádění volného kopu v blízkosti pokutového území dal rozhodčí znamení k provedení kopu vždy, a 
to píšťalkou s tím, že hráče by na to měl předtím upozornit. 



Pravidla fotbalu 13/9 :Jestliže hráč provede volný kop přesto, že ho rozhodčí vyzval, aby počkal na jeho 
znamení k provedení kopu, přeruší rozhodčí hru, napomene provinivšího se hráče za nesportovní chování a 
nechá volný kop opakovat. 
S ohledem na výše uvedené znění pravidel a vyjádření aktérů zápasu pokládá Arbitráž PKFL rozhodnutí 
rozhodčího o neuznání gólu za správné.  
 
 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 
 


