Rozhodnutí Disciplinární komise OFS Praha – západ
č. 12 – 2021 / 22
Datum:
Místo:
Rozhodování formou:
Rozhodovali:
Neúčastnil se:

4. listopadu 2021
Praha
online
Mitáš, Opatrný, Hřebík
Koubek

HRÁČI A FUNKCIONÁŘI
ID
Spis. číslo

Jméno a příjmení
Disciplinární přečin

96050003
DR2021301680
73041273

Č. utkání
§ DŘ

Soupeři
Trest

Michael Černý
Tělovýchovná jednota Hostivice
vyloučení pro druhé napomenutí v utkání

202121AA1A1106
§ 46 / 1

Hostivice : Dobrovíz
zákaz závodní činnosti na 1 SU

Jaroslav Řečinský
Tělovýchovná jednota Hostivice
vedoucí družstva
Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků
nebo gest vůči delegované osobě zvlášť hrubým
způsobem – urážky R: "Vy jste normální buzeranti žlutý,
zkurvený!"

202121AA1A1106

Hostivice : Dobrovíz

§ 45 / 2

Zákaz výkonu všech funkcí
uvedených v § 24 / 1 DŘ FAČR na
4 SU

Petr Malík
Tělovýchovná jednota Hostivice
hlavní pořadatel
Porušení povinností hlavního pořadatele, zejména
zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin a to až
do jejich odjezdu ze stadionu, event. zajištění doprovodu
na hranice obce a povinnosti setrvat v areálu hřiště až do
odjezdu rozhodčích.

202121AA1A1106

Hostivice : Dobrovíz

RMS, čl. 9

Peněžitá pokuta ve výši
1.000,- Kč

04030198
DR2021301682

Jan Pomahač
TJ Slovan Hradištko
vyloučení pro druhé napomenutí v utkání

202121AC1A1002
§ 46 / 1

Hradištko : Roztoky
zákaz závodní činnosti na 1 SU

92010346
DR2021301684

Lukáš Janoušek
TJ Slovan Hradištko
Surová hra - podražení soupeře ze strany v nepřerušené
hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly, kdy hráč
dohrával D14 a to ve skluzu natáhnutou nohou a kolíky
napřed. D14 utkání dohrál. Po udělení ČK spořádaně
opustil hrací plochu.

202121AC1A1002
§ 42 / 1

Davle : Hradištko
zákaz závodní činnosti na 1 SU

DR2021301686

66080565
DR2021301685

Klub

KLUBY
Čl. číslo
Spis. číslo

Klub
Disciplinární přečin

Č. utkání
§ DŘ

Soupeři
Trest

20A0161
DR2021301683

Tělovýchovná jednota Hostivice
Porušení povinností organizátora utkání – nepřijetí
opatření k zabránění nesportovního chování skupiny
osob urážlivým chováním vůči delegovaným osobám a
nepřijetí opatření, aby nedošlo k pokusu o fyzické
napadení delegovaných osob.
Porušení RMS: Klub jako organizátor utkání nezajistil
doprovod rozhodčích k vozidlu.
V průběhu utkání uráželi členové pořadatelského sboru
utkání rozhodčí slovy: "Jste kundy všech kund! Vy kundy
zasraný, kolik jste dostali?! Ty odsud neodjedeš, jste
pračůráci!" Při odchodu z areálu hřiště byla trojice
rozhodčích opět slovně napadena a to slovy: "Vy se na
to vyserte zmrdi zasraný a vraťte průkazy! Jak můžou
takový čůráky nechat pískat, to nechápu. Vy jste takový
sráči! Se divím, že jste nedostali do držky! Já bych vám
dal hned! No jasně, radši odjeďte než dostanete!"
Klub jako organizátor utkání nezajistil doprovod
rozhodčích k vozidlu.

202121AC1A0905
DŘ § 65 / 1, 2
§ 66 / 1, 2
RMS, čl. 9

Hostivice : Dobrovíz
Peněžitá pokuta ve výši 7.000,- Kč

EVIDENCE ŽK V SEZONĚ
Klub
Jan Rašek
Radek Burian
Lukáš Maršík
Jan Nádr

ID
75061277
75071179
97121348
86081487

Družstvo
TJ Sokol Vonoklasy
TJ Sokol Vonoklasy
SK Roztoky
SK KAZÍN - Dolní Mokropsy

Počet ŽK
4.
4.
4.
4.

Pokuta
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

OSTATNÍ
DK se omlouvá za administrativní pochybení ve vyměření poplatku pořádajícímu klubu Tělovýchovné jednotě Sokol Červený Újezd v rámci
nedostavení se družstva dorostu k utkání č. 202121AC1A0905 Zvole : Červený Újezd B. Správná výše poplatku, kterou je TJ Sokol Červený
Újezd povinen uhradit Sokolu Zvole je v souladu s čl. 11, písm. d) RMS OFS PZ 800,- Kč.

DK OFS Praha – západ předává Komisi rozhodčích OFS Praha – západ k dalšímu řešení:
1) Rozhodčího Michala Černého (ID 00041747) pro administrativní pochybení: nepřesný popis událostí v rámci utkání
č. 202121AA1A1106 Hostivice : Dobrovíz, nesprávný postup v rámci identifikace provinivších se osob.
2) Delegáta FAČR Emila Gažiho (ID 85100915) pro administrativní pochybení: nepřesný popis událostí v rámci utkání
č. 202121AA1A1106 Hostivice : Dobrovíz.
3) Rozhodčího Michala Dvořáka (ID 82031240) pro administrativní pochybení: nesprávný popis vyloučení ve zprávě rozhodčího v rámci
utkání č. 202121AA2A1103 Davle : Hradištko. DK není jasné, jak může být zákrok veden nepřiměřenou silou a současně střední
intenzitou. Proto provinilci uložila zákaz závodní činnosti pouze na samé dolní hranici sazby.

Poučení o opravném prostředku:
Proti rozhodnutí DK OFS Praha - západ lze podle § 75, odst. 2 a § 106, odst. 1 DŘ FAČR podat odvolání k VV OFS Praha - západ do 5 dnů ode
dne doručení (zveřejněním na Úřední desce) tohoto rozhodnutí.

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

dr. Václav MITÁŠ,
předseda DK OFS Praha – západ

