
DISK 42/2012

R O Z H O D � U T Í

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 23. 9. 

2012  ve  složení  Barbora  Světlíková,  Mária  Slovíková  a  Jakub  Harašta,  ve  věci  porušení 

ustanovení Herního řádu ČAAF klubem Pardubice Bucks

t a k t o :

I. Tým  Pardubice  Bucks  se  provinil  v  zápase  Pardubice  Bucks  –  Příbram Bobcats 

hraném dne 16.9.2012 proti  ust.  bodu 4.F.2 HŘ ČAAF tím, že nepřipravil  soupisku tak, aby ji 

koordinátor mohl řádně a včas předat.

Za tento přestupek se týmu Pardubice Bucks, dle ust. bodu 5.D.4. DŘ ČAAF, ukládá peněžitý 

trest 250 Kč.

II. Tým  Pardubice  Bucks  se  provinil  v  zápase  Pardubice  Bucks  –  Příbram Bobcats 

hraném dne 16.9.2012 proti ust. bodu 4.B.1 HŘ ČAAF tím, že nezajistil na zápas míče.

Za tento přestupek se týmu Pardubice Bucks, dle ust. bodu 5.C.1. DŘ ČAAF, ukládá peněžitý 

trest 2000 Kč.

III. Tým  Pardubice  Bucks  se  provinil  v  zápase  Pardubice  Bucks  –  Příbram Bobcats 

hraném dne 16.9.2012 tím, že jeho hráči nenastoupili v kalhotách stejné barvy.

Za  tento  přestupek  se  týmu  Pardubice  Bucks,  dle  ust.  5.D.2  DŘ  ČAAF,  ukládá 

napomenutí.

IV. Týmu Pardubice Bucks se dále ukládá povinnost uhradit společně a nerozdílně 

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.



O d ů v o d n ě n í :

Dne 10.9.2012 byl DK ČAAF doručen zápis z utkání Pardubice Bucks – Příbram Bobcats. Na 

základě jeho prozkoumání zahájila DK ČAAF dne 19.9.2012 řízení proti týmu Pardubice Bucks. Se 

zástupci  týmu proběhl  telefonní  hovor,  v rámci kterého se vyjádřili  pro  potřeby disciplinárního 

řízení.

Ve věci č.I DK přistoupila k trestu u spodní hranice rozpětí stanovené DŘ ČAAF. Vzala na 

vědomí omezené možnosti klubu Pardubice Bucks vzhledem k počtu členů a hlavně fakt, že se stále 

jedná o jednu z prvních sezon tohoto klubu. Přesto DK považuje za nezbytné upozornit, že soupisky 

jsou součástí  i  sedmičkového fotbalu  –  a  argument  „jedné  z  první  sezon“ tedy nelze  využít  k 

absolutní beztrestnosti ani jako důvod k uložení napomenutí.

Ve věci č.II DK přistoupila k pevnému trestu, který stanovuje DŘ ČAAF. Hrací míče jsou 

nezbytnou součástí hry a domácí tým je musí na zápas zajistit – i kdyby třeba jen vypůjčením po 

dobu zápasu.

Ve věci č.III DK přistoupila k trestu dle výroku, tedy nejnižšímu možnému. V předchozích 

zápasech  se  na  Pardubice  Bucks  ještě  vztahovala  pravidlová  výjimka  7.A.1-4-4-a,  nicméně 

juniorská soutěž se hraje v jedenáctkovém formátu a i přestupce má tedy povinnost nastoupit v 

kalhotách stejné barvy. DK při rozhodování vzala na vědomí i to, že Pardubice Bucks, na rozdíl od 

jiných  klubů,  juniorský  tým  sestavili,  a  toto  první  provinění  tak  trestá  nejmírnějším  možným 

způsobem.

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 Rize dne 23. 9. 2012

Jakub Harašta


