Zahájení disciplinárního řízení č. 14 – 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
Zdeněk Šípek

ID
87032472

Družstvo
TJ Sokol
Vonoklasy

Utkání
202121AA2B1301
Jeneč : Vonoklasy

Tadeáš Černý

04030870

Povltavská FA C

202121AA1A1302
Štěchovice : Povltavská FA

Jiří Kratochvíl
rozhodčí

73051333

rozhodčí

202121AA1A1302
Štěchovice : Povltavská FA

Podezření z disciplinárního přečinu
Vyloučení pro druhé napomenutí v utkání: 1.ŽK: NCh –
zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře
nedbalým podražením soupeře v souboji o míč v
nepřerušené hře 2.ŽK: NCh – zmaření slibně se
rozvíjející útočné akce soupeře nedbalým strčením do
soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře.
Vyloučení pro druhé napomenutí v utkání: 1. ŽK –
protestování nebo slovní projev nespokojenosti –
„vždyť to byl náš aut“. 2. ŽK – protestování nebo slovní
projev nespokojenosti – po udělení 1. ŽK ironické
zatleskání směrem k R. V ironickém potlesku směrem k
R pokračoval i při odchodu z HP.
Administrativní pochybení delegované osoby –
nesprávné uvedení popisu přestupku hráče.

DK OFS Praha – západ nezahajuje disciplinární řízení s hráčem Povltavská FA C Viktorem Janem Janauerem (ID 02080979). Podle popisu
přestupku rozhodčím před verifikací ZoU vedoucími družstev bylo vyloučení tohoto hráče neoprávněné, tudíž nešlo o disciplinární přečin.
DK konstatuje, že v tomto případě selhal i delegovaný DFA Jiří Lébl (ID 56020273) a předává jej k dalšímu řešení Komisi rozhodčích OFS
Praha – západ.
DK konstatuje, že je dlouhodobě hrubě nespokojena s úrovní popisu přestupků vyloučených hráčů ze strany rozhodčích. Opakovaně bylo
z tohoto důvodu zmařeno řádné disciplinární řízení. Ústní domluvy KR i varování ze strany DK zveřejněné v rámci rozhodutí na Úřední
desce OFS Praha – západ se evidentně míjejí účinkem, proto bude DK OFS Praha – západ nadále pokračovat v praxi zavedení disciplinárního
řízení s rozhodčími, kteří se podobných disciplinárních přečinů dopustí.

V Praze, 15. listopadu 2021

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

dr. Václav MITÁŠ
předseda DK OFS Praha – západ

