
DISK 3/2012 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 14. 4. 2012 ve 
složení Martin Šindler, Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení 
Disciplinárního řádu rozhod čími Petrem Bouzkem, Richardem Gazdíkem a Radimem 
Kroulíkem  

 
t a k t o: 

 
Rozhodčí Petr Bouzek, rozhodčí Richard Gazdík a rozhodčí Radim Kroulík se 

provinili v zápase Giants-Steelers nesplněním povinností rozhodčích, konkrétně 
nedostatečnou kontrolou výstroje hráčů Wroclaw Giants. 

Za tento p řestupek se rozhod čímu Petru Bouzkovi dle ust. 5.F D Ř ČAAF, ukládá 
peněžitá pokuta ve výši 200,- K č. 

Za tento p řestupek se rozhod čímu Richardu Gazdíkovi dle ust. 5.F D Ř ČAAF, 
ukládá pen ěžitá pokuta ve výši 200,- K č. 

Za tento p řestupek se rozhod čímu Radimu Kroulíkovi dle ust. 5.F D Ř ČAAF, 
ukládá pen ěžitá pokuta ve výši 200,- K č. 

Klubu Wroclaw Giants se za porušení povinnosti o po vinné výstroji ud ěluje 
napomenutí. 

Rozhod čím Petru Bouzkovi, Richardu Gazdíkovi a Radimu Krou líkovi se dále 
ukládá povinnost uhradit správní poplatek za rozhod nutí Disciplinární komise ve 
výši 200,- K č, v souladu s ust. bodu 2.D D Ř ČAAF, a to ve lh ůtě 14 dnů od doru čení 
rozhodnutí 1. 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
Na základě podnětu doručeného Disciplinární komisi dne 3. 4. 2012 jménem Komise 

rozhodčích bylo zahájeno disciplinární řízení dne 8. 4. 2012 
Disciplinární komise přezkoumala video z předmětného zápasu a dne 10. 4. vydala 

předběžné rozhodnutí a oznámila, že konečné rozhodnutí vydá ve lhůtě do 14. 4. 2012. 
Zároveň vyzvala všechny tři rozhodčí, aby se ve lhůtě do 12. 4. vyjádřili. 

Rozhodčí Richard Gazdík a Radim Kroulík se vyjádřili, rozhodčí Petr Bouzek se 
nevyjádřil. 

Na videu, které Disciplinární komise přezkoumala je vidět, že v průběhu celého 
zápasu nastupují hráči Wroclaw Giants s různou barvou dlouhých rukávů (bílá, černá, 
červená). 

Rozhodčí Richard Gazdík a Radim Kroulík k tomu ve svých vyjádřeních uvedli, že 
představitelé Wroclaw Giants se před zápasem snažili problém bagatelizovat a tvrdili, že 
takového pravidla si nejsou vědomi. Vzhledem k mrazivému počasí a absenci jiného 
podkladového oblečení a mrazivému počasí přistoupili rozhodčí na variantu vyhrnutí 
rukávů. V průběhu zápasu pak byly hráči, kterým rukávy spadly, opakovaně ze strany 
rozhodčích upozorňováni, situace byla průběžně řešena domluvou. Žádná penalta hozena 
nebyla. 

Disciplinární komise dospěla k závěru, že řešení rozhodčích nebylo adekvátní, 
zejména v části absence jakékoli hozené penalty za porušení ustanovení o povinné 
výstroji. Za toto pochybení se tedy výše jmenovaným rozhodčím udílí peněžitý trest tak, 
jak je uvedený ve výroku. 

                                                 
1 Pokutu i správní poplatek je přestupce povinen uhradit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí na účet ČAAF. 



Disciplinární komise dále dospěla k závěru, že tým Wroclaw Giants se provinil 
porušením ustanovení o povinné výstroji dle bodu 5.D.5 DŘ ČAAF. Kvůli problémům s 
přizpůsobením se všem pravidlům a povinnostem nového účastníka ČLAF A, Disciplinární 
komise přistoupila pouze k napomenutí. DK tímto upozorňuje klub Wroclaw Giants, že je 
účastníkem ČLAF A 2012, na jejíž účastníky jsou kladeny nejvyšší nároky. S těmito nároky 
a povinnostmi se měl klub seznámit před začátkem soutěže a nebude-li je schopen i 
nadále plnit přistoupí DK ČAAF k přísnějším trestům. 

 
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 soulad u s bodem 4. D Ř ČAAF ve 

lhůtě 7 dnů od doru čení rozhodnutí.  
 
 
         V Brn ě dne 14.4.2012 
 
         Jakub Harašta 


