
6.kolo:Disciplinární řízení za hrací období:16.10 - 22.10.2017 
/Proti rozhodnutí Rady PKFL je možné se odvolat k arbitráži (arbitraz@pkfl.eu)/ 

 
Případ 1: 
Hráč Pallos Filip (FC Sion) - stop na 1 s.u.počínaje 23.10.2017. 
Hráč obdržel Č.K.po 2. Ž.K. 
 
Případ 2: 
Hráč Gevorkjan Chacik (Armfootbal Praha) - stop na 1 s.u.počínaje 23.10.2017. 
Hráč obdržel Č.K.po 2. Ž.K. 
 
Případ 3: 
Tým Justiční Omyl se nedostavil k utkání 6.kola s týmem Bazinga (2.A liga). 
Dle DŘ 1A: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Bazinga výsledkem 5:0 a tým Justiční 
Omyl je potrestán odpočtem 2 bodů (2.případ v sezóně). 
Dle DŘ 4S: 
Týmu Justiční Omyl je udělena pokuta 100,-kč (brzké oznámení ve lhůtě>24h od 
výkopu utkání). 
 
Případ 4: 
Do utkání Inter Boys - FC Horníci (3.A) nastoupil za hostující tým Žežulka Jan, 
který není ani v tuto chvíli (25.10.2017 12:40) řádně registrován v systému PKFL.  
Dle DŘ 1C: 
Utkání je zkontumováno ve prospěch týmu Inter Boys výsledkem 5:0 a tým FC 
Horníci je potrestán odpočtem 1 bodu.(1.případ v sezóně). 
 
Případ 5: 
Tým Černí Štýři se nedostavil k odpískání utkání 6.kola mezi týmy Druhá šance - 
Kampa FC (2.B). 
Dle DŘ: 1C: 
Tým Černí Štýři je potrestán odpočtem 3 bodů. 
Dle DŘ: 4T: 
Týmu Černí Štýři je udělena pokuta 350,- Kč (1.případ v sezóně). 
 
Případ 6: 
Utkání L.A.Anals B - Lomra tüm bylo předčasně ukončeno pro pokles hostujících 
hráčů pod povolenou mez danou pravidly PKFL. 
Dle DŘ: 1B: 
Je utkání zkontumováno ve prospěch týmu L.A.Anals B výsledkem 5:0. 
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Případ 7: 
Tým Lomra tüm nesplnil povinnost sehnat za sebe náhradu na své přeložené utkání 
2.kola s týmem FC Eintopf (Hráno 22.10.2017 20:15). 
Dle DŘ: 4T: 
Týmu Lomra tüm je udělena pokuta 350,- Kč (1.případ v sezóně). 
Dle DŘ: 4W: 
Týmu Lomra tüm je udělena pokuta 50,- Kč za nevyplnění a za nenascenování 
zápisu o utkání do systému pkfl do 48 hodin. 
 
Případ 8: 
Utkání mezi týmy GJS - FC Galácticos bylo předčasně ukončeno ve 45.minutě za 
stavu 5:0 pro domácí pro tmu.( Domácí měli zajištěné hřiště přes PKFL a ze strany 
správce nebyly dodány klíče od světel). 
Rada PKFL po zvážení všech možností a po dohodě s oběma týmy  rozhodla  
ponechat výsledek utkání 5:0 pro tým GJS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


