
DISK 16/2012 

R O Z H O D N U T Í 

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 3. 6. 

2012 ve složení Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení HŘ ČAAF a pravidel IFAF 

platných pro zápasy řízené ČAAF, hráčem klubu Ostrava Steelers Petrem Foldynou 

t a k t o : 

Petr Foldyna se provinil v zápase Ostrava Steelers – Prague Lions hraném dne 27.5.2012 tím, 

že se v průběhu utkání dopustil faulu, za který byl rozhodčím ze zápasu vyloučen. Svým jednáním 

tak naplnil znaky přestupku tak, jak je uvedeno v ustanovení bodu 5.E. DŘ ČAAF. 

Za tento přestupek se Petru Foldynovi, dle ust. bodu 5.E.1 DŘ ČAAF, ukládá pokuta ve 

výši 1.000,- Kč a zákaz činnosti na 1 zápas. 

Hráči Petru Foldynovi se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za rozhodnutí 

DK ČAAF ve výši 200,- Kč, v souladu s ust. bodu 2.D. DŘ ČAAF, a to ve lhůtě 14 dnů od 

doručení rozhodnutí.
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O d ů v o d n ě n í : 

Dne 27.5.2012 byl DK ČAAF doručen zápis z utkání Ostrava Steelers – Prague Lions. Na 

základě jeho prozkoumání zahájila DK ČAAF dne 1.6.2012 řízení proti klubu Ostrava Steelers, 

respektive hráči Petru Foldynovi. Současně vydala předběžné rozhodnutí, že zmíněný hráč nesmí 

nastoupit v příštím zápase. Důvodem byla poznámka v zápise o vyloučení hráče č. 14 z týmu 

Ostrava Steelers. V zápise se uvádí, že hráč č. 14 se v průběhu 4. čtvrtiny dopustil faulu (hrubá hra), 

za což byl vyloučen po zbytek utkání. Zástupci teamu a jejich prostřednictvím i Petr Foldyna byli 

vyzváni, aby se k uvedenému prohřešku vyjádřili. 

Klub Ostrava Steelers se vyjádřil prostřednictvím svého tajemníka pana Jana Klimeše v tom 

smyslu, že faul se stal a s vyloučením v zápase souhlasí. Nicméně apeluje na DK, aby se zmíněný 

prohřešek posuzoval tak, jak je v této konkrétní situaci vhodné, neboť jednání každého týmu ve 

vlastní red zone je o trochu agresivnější než kdekoliv jinde na hřišti. Současně uvádí, že hráč 

neslyšel píšťalku rozhodčího, jež ohlašovala konec akce. Což zmíněného sice neomlouvá, ale 

v případě že by ji slyšel, tak by akci samozřejmě nedohrával, jak už hráči dokázali v průběhu 

sezóny, kdy toto je první exces v celém týmu. Z vyjádření rozhodčího zápasu vyplývá, že 

s hodnocením situace panem Janem Klimešem v podstatě souhlasí, dle jeho vlastního mínění nebyl 

                                                 
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF. 



zákrok vysloveně zákeřný, ovšem byl veden vysloveně s cílem „si bouchnout“. Faulující hráč tedy 

musel vědět, že akce již skončila, přesto ještě „dohrával“. Kdyby píšťalku opravdu neslyšel, šel by 

blokovat dalšího hráče nebo jiným způsobem pokračoval ve hře. 

Veškeré uvedené informace vzala DK ČAAF v úvahu při svém rozhodování a udělila trest při 

spodní hranici sazby dle ust. bodu 5.E.1 DŘ ČAAF, tedy peněžitou pokutu ve výši 1.000,- Kč a 

nemožnost nastoupit v nejbližším následujícím ligovém zápase ČLAF 2012. 

P o u č e n í    o    o p r a v n é m   p r o s t ř e d k u : 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve lhůtě 

7 dnů od doručení rozhodnutí. 

V Praze dne 3. 6. 2012 

Barbora Světlíková 


