DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ

1. FK Příbram, a.s.
V Praze dne 3. 6. 2019
č.j. 314/2018-19

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zahajuje
disciplinární řízení s klubem 1. FK Příbram, a.s., pro možný disciplinární přečin Porušení
povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. b) Disciplinárního řádu Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), v souvislosti s utkáním
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY - O účast v I. lize mezi 1. FK Příbram, a.s. a FC ZBROJOVKA
BRNO, a. s., hraným dne 2. 6. 2019, spáchaný tím, že klub 1. FK Příbram, a.s. porušil
povinnosti pořádajícího klubu - nezajistil, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob
vnášejících pyrotechniku, když:
došlo k použití pyrotechniky ze strany fanoušků hostů, a to v:
-

59. minutě utkání - použita 1 petarda,

-

60. minutě utkání - použita 1 petarda, která byla vhozena do brankového území
domácích, čímž došlo k ohrožení domácího brankáře a dále byl stejným směrem
vhozen 1 kelímek s tekutinou, což vedlo k přerušení utkání přibližně na 30 sekund,

-

63. minutě utkání - použita 1 světlice (stroboskop) bílé barvy,

-

69. až 71. minutě utkání - došlo k masivnímu použití pyrotechniky (3 dýmovnice bílé
barvy, 5 světlice červené barvy) a následnému vhození 3 světlic na hrací plochu do
pokutového území, což vedlo k přerušení utkání na přibližně 2 minuty.

Účastník disciplinárního řízení má právo podat písemné vyjádření nejpozději do 7. 6.
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 7. 6. 2019 od 16:00 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

