Zahájení disciplinárního řízení č. 10 – 2021/22
Disciplinární komise OFS Praha – západ v souladu s ustanovením § 89, odst. 1, 2 Disciplinárního řádu FAČR zahajuje disciplinární řízení
s těmito členy FAČR:

HRÁČI A FUNKCIONÁŘI
Jméno a příjmení
Čeněk Pekárek

ID
95061131

Družstvo
TJ Sokol Jeneč

Utkání
202121AA2B0903
Jeneč : Kosoř B

Otakar Moravec

74031707

TJ Sokol Velké
Přílepy

202121AA2B0906

TJ Sokol Kněževes

202121AA2B0907

Marek Dědouch

88020523

V. Přílepy : Horoměřice

Drahelčice : Kněževes

Felix Bílek

07030582

FK Jinočany

Martin Huňáček
hlavní pořadatel

65050460

FK Zbuzany 1953

202121AE1B0701
Hostivice :
Jinočany / Zbuzany
202121AA1A0905
Zbuzany B : Dobrovíz

Podezření z disciplinárního přečinu
Vyloučení pro druhé napomenutí v utkání: 1.ŽK v 72´
- NCh – projevy nespokojenosti a protestování:
kritika R v přerušené hře bez hanlivých výrazů se
slovy: „to snad není možné, jeden lepší rozhodčí než
druhej“. 2.ŽK v 72´ NCh protestování nebo projev
nespokojenosti pomocí gest, kdy hráč na R mávl
rukou se slovy „tak mi ji dej znovu“. Po udělení ČK
hráč spořádaně opustil hrací plochu.
Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících
výroků nebo gest vůči delegované osobě zvlášť
hrubým způsobem – rážka R v přerušené hře: „Ty
kundo“. Po udělení ČK opustil HP bez závad.
Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících
výroků nebo gest, urážka R slovy: „To je určitě za
pětikilo do kapsy!“
Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova
družstva podražením soupeře zezadu v souboji o
míč.
nedostatečná pořadatelská služba, porušení RMS čl.
9 / d)

KLUBY
Klub
FK Zbuzany 1953

Čl. číslo
20A0601

FK Dobříč 1940

20A0081

SK Pikovice

20A0761

Utkání
202121AA1A0905
Zbuzany B : Dobrovíz
202121AA1A0901
Psáry : Dobříč
202121AA2A0907
Okrouhlo : Pikovice

Podezření z disciplinárního přečinu
nedostatečná pořadatelská služba, porušení RMS čl. 9 / d)
nedostavení se družstva k utkání
nedostavení se družstva k utkání

DK vyzývá oddíl FK Zbuzany 1953 k písemnému vyjádření, týkající se: nedostatečné pořadatelské služby, prodeje nápojů ve skleněných
obalech, skutečnosti, proč byl v průběhu I. poločasu označen vestou hlavního pořadatele někdo jiný něž v průběhu II. poločasu a
přítomnosti disciplinárně potrestaného funkcionáře na lavičce D družstva v utkání č. 202121AA1A0905 FK Zbuzany B : Dobrovíz.
202121AA1A0905. Vyjádření prosím zašlete e-mailem na adresy: ofspz@fotbal.cz a dk@ofspraha-zapad.cz do 25. října 2021. V opačném
případě se oddíl vystavuje riziku možného dalšího disciplinárního postuhu.
V Praze, 18. října 2021

Mikuláš ZBOŘIL, v.r.
sekretář OFS Praha – západ

dr. Václav MITÁŠ
předseda DK OFS Praha – západ

