3. 5. 2018

IS FAČR
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ
REPUBLIKY

ZÁPIS O
UTKÁNÍ

Soutěž: I.B třída západ
Číslo:
A3B

Kolo:
Ćíslo utkání:

20
2017510A3B2003

Ročník: 2017

Den:

29.04.2018 14:00

5130311 - Tělovýchovná jednota Sokol
Rozstání z.s.

Hosté

5110271 - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň,

R

90061140

Stadion:

Tráva č.1 Rozstání

AR1 ĎÖRĎ Mário

75061434

Výsledek utkání:

AR2 ŠŮMA Josef

99020171

Diváků:

Domácí

JIRÁK Jiří

z.s.

1:1

Poločas utkání:

0:1

80

4R

Doba hry:

45+0 ; 45+0

DFA

Zápis vložil:

Tráva

Povrch hr. pl.:

Jirák Jiří (90061140)

TD
Hráči domácí

Hráči hosté

Č.

Příjmení a jméno

1

Kotlár Dušan

ID

Stř.

ŽK

ČK

Br.

B 73030276

11 Pavlů Matěj

Z 89121204

15 Trapp Patrik

Z 93062223

6

N 95051887

Ulrich Vojtěch

75

65

54

Č.

Příjmení a jméno

ID

Stř.

16 Michálek Marek

B 89010509

18 Sukovatý Martin

N 89080596

17 Feher Tomáš

N 78090428

4

Takáč Stanislav

N 90032455

ŽK

76

N 74010108

2

Mikloda Pavel (K)

N 78040688

9

Tomáš Jan

O 95091094

9

Švarc Roman

N 00080560

53

3

Kysela Petr

O 89080941

12 Semík Patrik

N 90040646

60

12 Kozák Jaromír

N 86081732

8

Foubík Vít

N 89101248

4

Synek Vladimír

N 78091197

10 Matušek Patrik

N 92012079

5

Hajský Lukáš

7

Hřeben Jiří

N 98030225

3

Sutr Jan

N 79111061

5

Bár Dominik

N 96051451

Z 94091762
N 92012282

7

N 76040122

Čihula Jan

18 Sluka Lukáš

B 91011427

2

N 99041571

Kyksa Ondřej

89
10
65

13 Opelt Aleš

16 Bulíř Tomáš

N 95011705

75

8

N 89120150

89

Tvrzník Jiří

1

Funkcionáři a pořadatelé domácí

N 75100754

Br.

88

10 Passian Roman (K)

13 Šindelář Michal

ČK

1

76

76

Funkcionáři a pořadatelé hosté

Funkce

Příjmení a jméno

ID

Funkce

Příjmení a jméno

ID

Hlavní pořadatel

Sluka Ladislav

52070173

Vedoucí

Mikloda Pavel

78040688

Vedoucí

Rybář Jiří

54070229

Trenér

Vít Pavel

70090018

Trenér

Mužák Jiří

63100158

Lékař / Zdravotník Eichler Josef

Lékař / Zdravotník Bím Michal

75060202

74020109

Osobní tresty domácí

Osobní tresty hosté

Příjmení a jméno

ID

Minuta

Příjmení a jméno

ID

Minuta

Sukovatý Martin

89080596

88

Červená karta během zápasu, Surová hra, kopnutí soupře úmyslně zezadu v
nepřerušené hře v souboji o míč za použítí nepřiměřené síly( faulovaný hráč
utkání dohrál) . hráč opustil HP v klidu.

Střelci domácí

Střelci hosté

P.

Příjmení a jméno

Typ

ID

Minuta

P.

Příjmení a jméno

Typ

ID

Minuta

2

Šindelář Michal

Branka

92012282

54

1

Foubík Vít

Branka

89101248

11

Ostatní
Potvrzena základní část domácí: ANO 29.04.2018 16:33
Potvrzena základní část hosté: ANO 29.04.2018 16:32
Potvrzena základní část rozhodčím: ANO automaticky potvrzením obou družstev
Zpráva delegáta: NE
Zápis uzavřen rozhodčím: NE
Zápis uzavřen automaticky: ANO 30.04.2018 12:05
Zpráva rozhodčího
DOBA "C" Vykázaní vedoucího družstva hostí Foubík Jindřich (67040369) Pohoršující, urážlivé a ponižující výroky - kritika R v době "C" s hanlivým výrazem " Jsi pěknej
čůrák! Nejradši bych ti ji vypálil! Já tě zabiju! Já si tě najdu !" Poté přišel po 15 minutách do kabiny rozhodčích, kde chtěl potvrdit zápis o utkání. Bylo mu vysvětleno, že zápis

https://is.fotbal.cz/zapasy/zapis-o-utkani-report.aspx?zapas=73253c0b-a05c-43bc-9339-423a835655df&zapis=1&pha=98af7c1d-b419-4d27-843b-9460b8a30c5e
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potvrdit nemůže, poté pokračoval ve výhružkách směrem k R " Ty zmrde jeden zkurvenej! Já si tě najdu neboj!"Při odchod z HP do kabin, kde byl průchod zabezpečen
pořadatelskou službou páskami a stáli okolo pořadatelé, zjevně opilý fanoušek hostů hodil pivo po trojici rozhodčích, které polil a následně napadl vedoucího domácích, čímž
došlo k verbální potyčce fanouška s domácími hráči. Domácí hráči na pokyn AR1 odešli do kabin. Hlavní pořadatel se snažil zjistit totožnost fanouška, který mezitím utekl a
opustil areál stadionu, díky čemuž se nepodařilo totožnost zjistit. Pořadatelská služba nemohla incidentu předejít.Vyjádření k vyloučení: Vyloučený hráč byl v útoku cca 5
metrů u pomezní čáry na soupeřově straně v držení míče , kdy faulovaný hráč ho v souboji o míč podrazil, vyloučený hráč, ale situaci ustál a snažil se pokračovat v útočné
akci a já čekal jestli nebude moci býti udělena výhoda ve hře. Vyloučený hráč měl zkrat a místo toho, aby pokračoval v útoku úmyslně kopnul soupeře zezadu přes stojnou
nohu. Byl odpískaný PVK pro hosty, jelikož výhoda nebyla uplatněna a udělena ČK hráči hostí. Vyloučený hráč opustil HP bez protestu. Faulovaný hráč utkání
dohrál.Vyjádření k vykázání vedoucího v době "C" - Po ukončení utkání, kdy hráči obou mužstvech nám podávaly ruku přišel vedoucí mužstva a následovalo VIZ VÝŠE(popis
vykázání). Poté se ho hráči hostí ujali a odvedli ho do kabin my jsme čekali než se situace uklidní 10 metrů před pomezní čárou s hlavním pořadatelem. Poté dorazil cca po
15 minutách do kabin rozhodčích, kde chtěl potvrdit zápis. Bylo mu slušně vysvětleno, že byl vykázán a že Zápis o utkání nemůže potvrdit a aby opustil kabinu rozhodčích.
Nechápal důvod, že prý nic špatného neudělal a když byl znovu požádán, aby opustil kabinu rozhodčích na stala situace VIZ VÝŠE(popis vykázání) okamžitě ho chytl hlavní
pořadatel s dalším pořadatelem a vyvedli ho ven. Po 5 minutách přišel kapitán hostí , ať ho změníme na vedoucího, že nám zápis potvrdí a také po popisu všech událostí
učinil bez protestu. Vyjádření k odchodu z HP: Po situaci s vedoucím hostí jsme čekali 10 metrů před pomezní čárou s hlavním pořadatelem a vedoucím domácích a čekali
jsme až se situace trochu zklidní a odvedou vedoucího hostů z HP. Hráči hostů i domácích byli skoro všichni v prostoru kabin bez problému či potyčky. Tak jsme celá trojice
rozhodčích vyrazili do kabin s hlavním pořadatelem i vedoucím domácích cestou, která je ohraničena páskami a byla zajištěna dalšími pořadateli domácího týmu. Když jsme
byli na schodech z HP hodil po nás fanoušek z Mimoně plastový kelímek plný piva, který zasáhl AR2 a R a následně strčil do vedoucího domácích, který se po něm otočil.
Následovalo pronásledování fanouška domácími pořadateli a pár hráči domácího týmu, kteří chtěli fanouška zpacifikovat a vykázat z areálu hřiště a provést totožnost
fanouška. Po cca 3 minutovém nahánění fanouška po HP a následně k východu z areálu se nepodařila fanouška dostihnout, kdy následovala verbální potyčka mezi domácí
příznivci a fanouška či příznivci hostů. AR1 se po napomínání domácích hráčů, aby se nezapojovali do potyčky podařilo dostat domácí hráče do kabin. Nikdo z trojice
rozhodčích neviděl fyzické napadaní od domácích hráčů vůči fanouškovi. Snažili se pouze ho zpacifikovat. To se nepodařilo a fanoušek utekl a opustil areál. My jsme dále
odešli do kabin rozhodčích. Hlavní pořadatel se snažil zjistit totožnost fanouška , ale bohužel se nezdařilo.Odchod a odjezd z areálu domácího mužstva proběhl bez konfliktu.
Hosté odjeli a nebyli přítomni.
Zranění: NE, Předat k STK: ANO, Předat k DK: ANO, Konfrontace: NE
Odměny
R
AR1
AR2
4R
DFA
TD
AAR1
AAR2

dopravné

paušál

celkem

450
420

600
400
400

1 050
820
400
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