DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ

SK Slavia Praha - fotbal a.s.
V Praze dne 19. 5. 2022
č.j. 289/2021-22

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zahajuje
disciplinární řízení s klubem SK Slavia Praha - fotbal a.s., pro možný disciplinární přečin
Porušení povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. a), písm. b), odst. 2 písm. d)
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), v souvislosti
s utkáním FORTUNA:LIGY - O TITUL mezi SK Slavia Praha - fotbal a.s. a AC Sparta Praha
fotbal, a.s., hraným dne 15. 5. 2022, spáchaný tím, že klub SK Slavia Praha - fotbal a.s. porušil
povinnosti pořádajícího klubu - nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování
jednotlivců či skupin osob, nezajistil, aby do areálu stadionu bylo zamezeno vstupu osob
vnášejících pyrotechniku a dopustil vhazování předmětů na hrací plochu, když došlo k použití
pyrotechniky ze strany domácích fanoušků, a to:
-

po skončení prvního poločasu, kdy bylo zapáleno přibližně 40 žlutých římských
svící a 4 černé dýmovnice,

-

v 52. minutě utkání, kdy bylo zapáleno přibližně 30 římských svící červené barvy,

dále ze strany domácích fanoušků došlo, ve 46. minutě utkání, k zapálení šály se symbolikou
klubu AC Sparta Praha,
dále ze strany domácích fanoušků docházelo v průběhu celého utkání k masivnímu skandování
pokřiku: „Smrt Spartě“, zejména pak ve 13., 14., 21., 46., 53., 66., 78. a 91. minutě utkání,
a dále ze strany domácích fanoušků došlo ke vhazování předmětů na hrací plochu, a to v 82.
minutě utkání (1 plastový kelímek, který prolétl nad hlavou hostujícího hráče) a v 83. minutě
utkání (2 plastové kelímky směřující k lavičce hostujícího družstva).

Účastník disciplinárního řízení má právo podat písemné vyjádření nejpozději do 26. 5.
2022, 10:00 hod., na emailovou adresu sekretáře DK LFA langr@lfafotbal.cz, případně
přednést své vyjádření na zasedání DK LFA.
Zasedání DK LFA, na kterém má účastník řízení právo přednést své vyjádření, se
uskuteční dne 26. 5. 2022 od 14:00 hod., a to v zasedací místnosti v sídle Ligové fotbalové
asociace na adrese DOCK IN ONE, Voctářova 5, 180 00 Praha 8.

Se sportovním pozdravem,

JUDr. Richard Baček LL.M., MBA, v.r.

Mgr. Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

