DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ

AC Sparta Praha fotbal, a.s.
V Praze dne 23. 5. 2019
č.j. 302/2018-19

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zahajuje
disciplinární řízení s klubem AC Sparta Praha fotbal, a.s., pro možný disciplinární přečin
Porušení povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. a), písm. b) Disciplinárního
řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), v souvislosti s utkáním
FORTUNA:LIGY mezi AC Sparta Praha fotbal, a.s. a Fotbalový Klub Jablonec, a.s., hraným
dne 19. 5. 2019, spáchaný tím, že klub AC Sparta Praha fotbal, a.s. porušil povinnosti
pořádajícího klubu - nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování
jednotlivců či skupin osob a nezajistil, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob
vnášejících pyrotechniku, když:
došlo k použití pyrotechniky ze strany domácích fanoušků, a to v:
-

59. minutě utkání - použito přibližně 8 dýmovnic, které byly shozeny do spodní části
sektoru a kdy se jedna z těchto dýmovnic dostala skrze plotovou zábranu asi 5 metrů
do sektoru 1A, následkem čehož muselo tyto místa opustit asi 25 osob,

-

61. minutě utkání - použity další 3 dýmovnice v sektoru 1A se silným kouřovým
efektem, který vedl k přerušení utkání na přibližně 90 sekund,

-

67. minutě utkání - odpálen 1 dělobuch s následným kouřovým efektem ve spodní
části sektoru 1A, přičemž detonace byla tak silná, že došlo ke kompletnímu oddělení 2
plastových sedaček, které byly tímto vytrženy a rozmetány na mnoho kusů do
vzdálenosti 10 metrů, což vedlo k ohrožení fanoušků ve spodní části sektoru 1A,

dále došlo, v 65. minutě utkání, ze strany domácích fanoušků ke skandování pokřiku „Jude
Slavie“.

Účastník disciplinárního řízení má právo podat písemné vyjádření nejpozději do 30. 5.
2019, 10:00 hod., na emailovou adresu sekretáře DK LFA langr@fotbal.cz, případně přednést
své vyjádření na zasedání DK LFA.
Zasedání DK LFA, na kterém má účastník řízení právo přednést své vyjádření, se
uskuteční dne 30. 5. 2019 od 14:00 hod., a to v zasedací místnosti v sídle FAČR na adrese
Diskařská 2431/4, Praha 6 (stará budova).

Se sportovním pozdravem,

Mgr. Richard Baček, v.r.

Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

