DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ

FC Baník Ostrava, a.s.
V Praze dne 23. 5. 2019
č.j. 303/2018-19

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zahajuje
disciplinární řízení s klubem FC Baník Ostrava, a.s., pro možný disciplinární přečin
Nesportovní chování fanoušků a jiných osob podle § 66 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. c),
písm. d) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), v
souvislosti s utkáním MOL Cupu mezi FC Baník Ostrava, a.s. a SK Slavia Praha - fotbal a.s.,
hraným dne 22. 5. 2019, spáchaný tím, že se fanoušci klubu FC Baník Ostrava, a.s. chovali
nesportovně - použili a vnesli do sektoru hostí pyrotechniku, dopustili se fyzického napadení
delegované osoby a dopustili se vhazování předmětů na hrací plochu, když:
došlo k použití pyrotechniky ze strany fanoušků klubu FC Baník Ostrava, a.s., a to v:
-

6., 57., 73., 75. a 90. minutě utkání - dýmovnice,

-

36. minutě utkání - dělobuch,

-

69. minutě utkání - přibližně 50 bengálských ohňů,

-

78. minutě utkání - přibližně 10 bengálských ohňů,

dále došlo ze strany fanoušků klubu FC Baník Ostrava, a.s. ke vhazování předmětů na hrací
plochu, a to ve 36. minutě utkání, kdy došlo ke vhození 1 kelímku na hrací plochu a v 57.
minutě utkání, kdy bylo do prostoru hřiště a na hrací plochu vhozeno několik zbytků
papírového chorea,
a dále došlo po skončení utkání ke slovnímu a fyzickému útoku na členy týmu VAR, kdy
jeden člen týmu VAR byl povalen na zem a udeřen pěstí do hlavy.

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

