DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE

ROZHODNUTÍ
FC Baník Ostrava, a.s.
V Praze dne 13. 1. 2020
č.j. 158/2019-20-2

Klub FC Baník Ostrava, a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Porušení
povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm, b), odst. 2 písm. e) Disciplinárního
řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), spáchaný dne 14. 12. 2019
v utkání FORTUNA:LIGY mezi FC Baník Ostrava, a.s. a AC Sparta Praha fotbal, 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 ve:
-

20. minutě utkání - použito přibližně 20 červených světlic,

-

64. minutě utkání - použito přibližně 30 červených světlic,

-

72. minutě utkání - použit 1 dělobuch, který byl následně vhozen na tartanovou dráhu,

-

76. minutě utkání - použit 1 dělobuch,

dále došlo k použití pyrotechniky ze strany fanoušků hostů, a to v:
-

54. minutě utkání - použity 3 červené světlice, přičemž 2 světlice byly následně
vhozeny na tartanovou dráhu,

-

59. minutě utkání - použita 1 bílá světlice, která byla následně vhozena na tartanovou
dráhu,

-

po skončení utkání - použity 4 červené světlice,

dále došlo v 67. minutě utkání ke vhození plastového kelímku s tekutinou na hrací plochu
směrem k AR 2, dále došlo v 80. minutě utkání ke vhození plastového kelímku s tekutinou
směrem k hostujícímu hráči č. 17, přičemž tento kelímek dopadl za reklamní panely
na atletickou dráhu, a do stejných míst byl vhozen ještě jeden plastový kelímek s tekutinou,
a to v 87. minutě utkání,
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 60.000,- Kč.

Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi
Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Se sportovním pozdravem,

Mgr. Richard Baček, v.r.

Filip Langr, v.r.

předseda

sekretář

