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Zahájení disciplinárního řízení 15.6.2017
Ve smyslu § 89 „Zahájení disciplinárního řízení“ zahájila Disciplinární komise Libereckého
KFS disciplinární řízení členy s FAČR:
1. DK zahájila DŘ z důvodu podezření z disciplinárního přečinu dle DŘ § 54 Veřejné
hanobení, diskriminace, ponížení a DŘ § 45 Pohoršující, urážlivé nebo ponižující
chování vůči delegovaným osobám a předvolává na zasedání DK LKFS 22.6.2017
v 15:30 hod do zasedací místnosti LKFS, Rumunská 655/1, 460 01 Liberec následující
členy FAČR:
Mokrý Daniel (99100209), Filip Kouřil (00041647), Bednář Jan (01010855)
2. Písemné vyjádření
TJ Spartak Smržovka a HP utkání pan M. Brož zašlou na adresu jan.konig@lkfs.cz
písemné vyjádření k událostem níže popsaným rozhodčím. Termín do ÚT 20.6.2017.
TJ Spartak Smržovka

5120181

2016510A3C0202

Chování diváků a pořadatelská služba:65min - v prostoru AR2 po udělení ŽK D15 vhozeny dva kelímky od
domácích diváků cca 5m do vně HP, mezi těmito diváky stál i hlavní pořadate - Brož Marek - ID 88121395 ,
který nebyl řádně označen vestou ani jiným způsobem. Po tomto incidentu jsem běžel k domácí střídačce, kde
byl pouze vedoucí domácích,jehož jsem se dotázal, kde je hlavní pořadatel, aby zjednal nápravu, načež hlavní
pořadatel stojící stále mezi diváky zakřičel směrem k R: ,,to jsem zvědavej, ty čůráku, koho sem pošleš''.
Vedoucí domácích zajistil výzvu do rozhlasu, aby diváci nevhazovali žádné předměty na HP.Člen pořadatelské
služby ohlásil do rozhlasu o poločasové přestávce slovy: ,,32 min domácí tým spartak smržovka obdržel branku
na 0:2 z ofsajdu''.

Brož Marek

88121395

2016510A3C0202 Smržovka

Chování diváků a pořadatelská služba:65min - v prostoru AR2 po udělení ŽK D15 vhozeny dva kelímky od
domácích diváků cca 5m do vně HP, mezi těmito diváky stál i hlavní pořadate - Brož Marek - ID 88121395 ,
který nebyl řádně označen vestou ani jiným způsobem. Po tomto incidentu jsem běžel k domácí střídačce, kde
byl pouze vedoucí domácích,jehož jsem se dotázal, kde je hlavní pořadatel, aby zjednal nápravu, načež hlavní
pořadatel stojící stále mezi diváky zakřičel směrem k R: ,,to jsem zvědavej, ty čůráku, koho sem pošleš''.
Vedoucí domácích zajistil výzvu do rozhlasu, aby diváci nevhazovali žádné předměty na HP.Člen pořadatelské
služby ohlásil do rozhlasu o poločasové přestávce slovy: ,,32 min domácí tým spartak smržovka obdržel branku
na 0:2 z ofsajdu''.
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