
Zápis ze setkání Disciplinární komise 
 

 
Datum:  19/10/2013 
Místo:  Fotbalové hřiště v Radotíně 
 
Účastníci:  Eva Chudlařská, člen DK, přítomna 
  Jolča Krmenčíková, člen DK, přítomna 

Linda Sádlová, člen DK, přítomna 
Aneta Benešová, člen DK, řešeno mailem 
Jana Palajíčková, předseda DK, řešeno mailem 
 
Dominika Brožková, vedoucí ligy minifieldu, přítomna 
Bohdan Fuka, člen KPLR, přítomen 

 
Agenda   

1. Odebrání kauce týmům, které nesplnily podmínky pro nové rozhodčí 
2. Disciplinární řízení s týmy LCC 

 
 
 
 

1. Odebrání kauce týmům, které nesplnily podmínky pro nové rozhodčí 
 

Dominka Brožková, vedoucí ligy minifieldu, informovala dne 14/10/2013 přes 
laxcz@googlegroup.com o nevrácení kauce týmům, které nesplnily podmínky dodání 
nových rozhodčích. Jedná se o týmy BB, LCC a LCJM. 
 
Výše uvedeným týmům nebude vrácena minifieldová kauce ve výši 2.000,-. 
 
Členové DK s tímto postupem souhlasí bez žádných připomínek. 
 
 
 

2. Disciplinární řízení s týmy LCC 
 

Předmět disciplinárního řízení 
28/9/2013 došlo k neohlášené kontumaci zápasu LCC Girlz vs. LCC Chicks. Jako 
důvodem kontumace byly uvedeny technické problémy, tedy nemožnost dohrát zápas 
kvůli nedostatku času a blížící se tmě.  
 
Toto rozhodnutí bylo diskutováno mezi zástupcem týmů, Lenkou Peškovou, a 
zástupcem rozhodčích a členem KPLR, Bohdanem Fukou. Více o podnětu k zahájení 
disciplínárního řízení, které podala Dominika Brožková dne 14/10/103, naleznete v 
příloze tohoto zápisu.  
 
Návrh na trest – pokuta ve výši 1.000,-  
 
Disciplínární komise celou záležitost prostudovala a došla k tomuto závěru: 



Klubu LCC Radotín je udělena pokuta ve výši 500,-. Výtka je ke komunikaci s 
vedením KPLR ohledně kontumace, kdy vedení KPLR bylo v tu dobu na místě, a k 
žádné snaze zápas nahradit v jiném termínu.  
 
Hlasování 
Pokuta ve výši 500,-  3 x ANO 
Pokuta ve výši1.000,-  1 x ANO 
Bez pokuty   1 x ANO  
 
Je možné ponížit vratnou minifieldovou kauci. V opačném případě má tým povinnost 
uvedenou částku předat v hotovosti pokladníkovi ČŽL a to do 15 dnů od zveřejnění 
zápisu.  
 
 
 
Zapsala 
Jana Palajíčková 
27/10/2013 
   


