
DISK 26/2012

R O Z H O D � U T Í

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 21. 6. 2012 ve složení 

Jakub Harašta, Mária Slovíková a Barbora Světlíková,  ve věci porušení �ařízení Rady ČAAF 

1/2012 a porušení Disciplinárního řádu klubem Wroclaw Giants

t a k t o :

Klub Wroclaw Giants se provinil v zápase Giants-Panthers hraném 10. 6. 2012 proti Nařízení 

Rady ČAAF 1/2012 tím, že nenaplnil standardy pro tento zápas předepsané.

Za tento přestupek se klubu Wroclaw Giants,  dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF, ukládá 

peněžitá pokuta ve výši 1200,- Kč.

Tým Wroclaw Giants se provinil v zápase Giants-Panthers hraném 10.6.2012 proti ustanovení 

5.D.1.  Disciplinárního  řádu  tím,  že  se  v  zápase  dopustil  5  faulů  z  kategorie  personal 

foul/nesportovní chování.

Za tento přestupek se týmu Wroclaw Giants, dle ust. 5.D.1. DŘ ČAAF, ukládá peněžitá 

pokuta ve výši 600,- Kč.

Klubu Wroclaw Giants se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za rozhodnutí 

Disciplinární komise 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 Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Giants-Panthers s poznámkou, 

že nebyly splněny standardy týkající se komentáře, vyznačení hrací plochy a nedostatečného počtu 

hracích míčů. Na základě tohoto zápisu bylo zahájeno disciplinární řízení a zástupcům Giants byla 

dána lhůta pro vyjádření. Vyjádření bylo zasláno dne 15.6.2012. Disciplinární komise přistoupila 

k vydání předběžného rozhodnutí dne 18.6.2012.

Disciplinární  komise  konstatuje,  že  nedošlo  k  porušení  ustanovení  o  nutnosti  zajistit 

komentář.  Z  důvodů  povětrnostních  podmínek  nebylo  možné  tuto  část  standardu  zajistit 

v připravené  kvalitě,  došlo  tedy  k  zásahu  vyšší  moci.  Disciplinární  komise  konstatuje,  že  dle 

asociačních předpisů je pořadatel zápasu povinen zajistit dva hrací míče, což bylo splněno. V části 

nouzového značení hřiště ve druhém poločase Disciplinární komise konstatuje, že i když značení 

neproběhlo zcela v souladu s pravidly, pořadatel udělal vše proto, aby mohl být zápas za daných 

povětrnostních podmínek odehrán.

Porušení  Nařízení  Rady  ČAAF  1/2012  je  tedy  Disciplinární  komisí  spatřováno  pouze 

v nesprávném vyznačení hřiště na začátku zápasu, kdy byly zkráceny end-zóny, a rozhodla tak, jak 

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.



je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Dle  zápisu  bylo  také  Disciplinární  komisí  zjištěno,  že  se  tým  Giants  dopustil  5  faulů 

z kategorie personal  foul/nesportovní chování a o tomto přestupku rozhodla tak, jak je uvedeno 

ve výroku rozhodnutí.

Z důvodů procesní ekonomie bylo o obou přestupcích vydáno pouze jedno rozhodnutí.

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 21.6. 2012

Jakub Harašta


