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Rozhodnutí ORK SKFS ze dne 12.7.2019
ORK SKFS na svém výjezdním zasedání v Kolíně, projednala odvolání oddílu
TJ Baník Švermov z.s./2030471/ proti rozhodnutí DK SKFS Sp. zn.: DR2019217114 ze
dne 4.6.2019 a rozhodla takto:
I. Odvolání je důvodné.
II. Odvolání oddílu TJ Baník Švermov z.s./2030471/ proti rozhodnutí DK SKFS Sp. zn.:
DR2019217114 ze dne 4.6.2019 se v souladu s ustanovením §110 odst. 5 písm. a) DŘ
FAČR zrušuje a Odvolací a revizní komise SKFS znovu rozhoduje takto:
Při utkání I.A třídy dorostu skupiny A mezi družstvy TJ Baník Švermova – TJ Sokol
Klecany hraném dne 2.6.2019, došlo v 72‘ k inzultaci AR1 hráčem domácích Plachetka
Patrik ID 01070729, který se po udělení 2ŽK + ČK rozeběhl k AR1 a inzultoval ho
kopnutím s vysokou intenzitou do oblasti levého boku. Pro fyzickou a psychickou
indispozici AR1 bylo utkání v 72´ předčasně ukončeno. Při odchodu celé trojice R z HP
vtrhla z prostoru laviček pro příslušníky domácího družstva na HP osoba, která vzala
vědro s vodou a vší silou ho hodila směrem ke všem R, vědro s vodou zasáhlo AR1 do
oblasti zad. Na tuto situaci pořadatelská služba nijak nereagovala a následně ji ani
nedokázala identifikovat.
Čímž oddíl TJ Baník Švermov je vinen disciplinárním přečinem dle § 65 odst.1 písm. c),
odst.2 písm. c), § 66 odst.2 písm. c), § 69 odst. 1 písm. d) DŘ FAČR a ukládá se mu za
to podle § 69 odst.1 ve spojení s § 20 odst.2 písm. d) DŘ FAČR disciplinární trest peněžité
pokuty ve výši 70.000,- Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat návrh na přezkum rozhodnutí, který se
podává u Odvolací komise FAČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění
podle § 111 DŘ FAČR.
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