DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ROZHODNUTÍ
FC Baník Ostrava, a.s.
V Praze dne 14. 3. 2019
č.j. 199/2018-19-2

Klub FC Baník Ostrava, a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Porušení
povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) Disciplinárního
řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), spáchaný dne 1. 3. 2019
v utkání FORTUNA:LIGY mezi FC Baník Ostrava, a.s. a FC FASTAV Zlín, a. s., a to tím, že
klub FC Baník Ostrava, a.s. porušil povinnosti pořádajícího klubu - 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 v:
-

73. minutě utkání - došlo k zapálení přibližně 16-ti bílých stroboskopů,

-

75. minutě utkání - došlo k zapálení přibližně 16-ti červených světlic,

-

79. minutě utkání - došlo k zapálení 1 bílého stroboskopu,

-

81. minutě utkání - došlo k zapálení 2 bílých stroboskopů,

dále došlo ze strany domácích fanoušků ke vhazování předmětů na hrací plochu, a to v
77. minutě utkání, kdy se v přerušené hře hostující hráč č. 19 chystal provést kop z rohu a kdy
byla směrem k tomuto hráči vhozena 1 bílá plastová láhev (obsah 0.75 litru, z poloviny
naplněná), kdy tato láhev přeletěla led bannery a dopadla mimo hrací plochu na tartan, kde se
následně kutálela ve vzdálenosti přibližně 1,5 metru od hostujícího hráče a nakonec skončila
na hrací ploše v blízkosti rohového praporku přibližně 2 metry od brankové čáry, dále došlo k
postupnému vhození 4 plastových kelímků od piva, které dopadly na tartanovou dráhu mimo
hrací plochu, a dále došlo ke vhození 2 plastových kelímků, které dopadly na hrací plochu,
přibližně 6 metrů od pomezní čáry. Na vhazování předmětů reagoval rozhodčí tak, že

pozdržel navázání hry a upozornil hlavního pořadatele na nevhodnost chování domácích
fanoušků,

za což se klubu FC Baník Ostrava, a.s., podle § 65 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 20
DŘ FAČR ukládá trest peněžité pokuty ve výši 80.000,- Kč.

Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi
Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Se sportovním pozdravem,

Mgr. Richard Baček, v.r.

Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

