
DISK 23/2012 

R O Z H O D N U T Í 

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

18.6.2012 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Mária Slovíková, ve věci porušení 

Herního řádu ČAAF klubem Budweis Hellboys 

t a k t o: 

klub Budweis Hellboys se provinil v zápase Budweis Hellboys – Ústí nad Labem 

Blades hraném dne 10.6.2012 proti ust. bodu 4.C.1. HŘ ČAAF tím, že „chain crew“ nebyla 

označena vestami výrazné barvy. 

Za tento přestupek se klubu Budweis Hellboys dle ust. bodu 5.C.1. DŘ ČAAF 

ukládá pokuta ve výši 300Kč. 

Klubu Budweis Hellboys 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.
1
. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 11.6.2012 byl DK ČAAF doručen zápis ze zápasu Budweis Hellboys – Ústí nad 

Labem Blades. Po prozkoumání tohoto zápisu bylo 13.6. zahájeno řízení proti klubu Budweis 

Hellboys, a to z důvodu poznámky: „Chain crew neměla vesty“ 

Klubu Budweis Hellboys bylo umožněno se vyjádřit k této poznámce do 15.6.2012. 

Klub této možnosti využil prostřednictvím místopředsedy Jana Klokočky, který se vyjádřil 

v tom smyslu, že mezi hlavním rozhodčím Pavlem Moravcem a trenérem klubu Petrem 

Soumarem proběhla před zápasem komunikace ohledně tohoto nedostatku. Dle vyjádření 

zástupců klubu hlavní rozhodčí nevyžadoval, aby byla „chain crew“ ustrojena dle HŘ ČAAF, 

a tak začali zápas bez vest výrazné barvy. Hlavní rozhodčí Pavel Moravec toto vyjádření 

dementoval s tvrzením, že zástupce klubu seznámil s povinností „chain crew“ mít vesty, a 

dále že mu bylo řečeno, že by případně měli k dispozici jenom jednu. K tomuto hlavní trenér 

Petr Soumar v telefonickém hovoru 18.6.2012 prohlásil, že pokud by hlavní rozhodčí jasně 

dal najevo povinnost mít vesty, sehnali by je během několika minut z výbavy aut hráčů klubu. 

                                                           
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF. 



Protože se ze strany klubu jedná o první takovéto porušení HŘ ČAAF a dle výroků 

zúčastněných stran se jedná spíše o nedorozumění a neznalost, než úmysl, přistoupila DK 

ČAAF k udělení pokuty na dolní hranici sazebníku dle ust. bodu 5.C.1. DŘ ČAAF pro kluby 

divize ČLAF 2012 B,a to tak, jak je uvedeno výše. 

DK ČAAF prostřednictvím tohoto rozhodnutí upozorňuje klub Budweis Hellboys, že 

je účastníkem ČLAF 2012, s čímž jsou spojeny určité nároky. Přestože v tomto případě se 

jedná o nedorozumění, povinnost „chain crew“ mít na sobě vesty výrazné barvy je pevně dána 

v ust. bodu 4.C.1. HŘ ČAAF, a podle toho měli jednat. Pokud dojde k opakovanému 

porušování Herního řádu, bude DK ČAAF nucena přistoupit k přísnějším sankcím.  

DK ČAAF tímto rozhodnutím také apeluje na rozhodčího Pavla Moravce (a rozhodčí 

obecně), aby v případě nejasností ohledně asociačních předpisů, kterými se zápasy řídí, 

poskytli v případě potřeby zástupcům klubů srozumitelné poučení o jejich dodržování či 

výkladu. A to i přes to, že před zahájením sezóny ČLAF 2012, byly všechny kluby povinny 

zúčastnit se proškolení z pravidel. 

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 Brně dne 19.6.2012 

Mária Slovíková 


