
DISK 4/2012 
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 hrá čem klubu Wroclaw Giants Bartoszem Zajeskim  

 
t a k t o: 

 
Hráč Bartosz Zajeski se provinil v zápase Giants-Steelers hraném 1. 4. 2012 proti 

pravidlům takovým způsobem, že byl rozhodčím ze zápasu vyloučen. 
Za tento p řestupek se hrá či Bartoszi Zajeskému, dle ust. bodu 5.E.1 D Ř ČAAF, 

ukládá pen ěžitá pokuta ve výši 1 000,- K č. 
Hráči Bartoszi Zajeskému se dále ukládá zákaz činnosti na jeden následující 

zápas ČLAF A (tedy Blackhawks-Giants hraném 15. 4. 2012). 
Hráči Bartoszi Zajeskému se dále ukládá povinnost uhrad it správní poplatek za 

rozhodnutí 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 zápisu ze zápasu Giants-Steelers hraného 1. 4. 2012 bylo zahájeno 

disciplinární řízení dne 8. 4. 2012 
Disciplinární komise přezkoumala zápis i video z předmětného zápasu a dne 10. 4. 

vydala předběžné rozhodnutí, kterým znemožnila Bartoszi Zajeskému nastoupit do 
následujícího zápasu. Předběžné rozhodnutí bylo zasláno Bartoszi Zajeskému a 
informativně i klubu Wroclaw Giants. Bartosz Zajeski byl vyzván k vyjádření ve lhůtě do 
12.4.. Disciplinární komise oznámila, že konečné rozhodnutí vydá ve lhůtě do 14. 4. 2012. 

V zápise z předmětného utkání je k incidentu uvedeno: „Faul byl PF-unnecesarry 
roughness. Při vyžádání detailnějšího popisu mi bylo sděleno, že hráč kopal do soupeře. 
Oba leželi na zemi a faulující hráč se nohou napřáhl a úmyslně kopnul kolenem do nohy 
soupeře.“ 

Hráč Bartosz Zajeski se k incidentu ve lhůtě nevyjádřil. 
Na videu, které Disciplinární komise přezkoumala je vidět, že souběžně s ukončením 

akce se hráč Giants s č. 50 (Bartosz Zajeski) snaží kopnout protihráče, poté vstává a strká 
do něj. Této situaci předchází pohyb hráče Zajeského, který není na videu jasně patrný 
(před celou situací stojí jiný hráč Giants). 

Z videa nelze prokázat, zda předmětné situaci předcházela nějaká provokace ze 
strany hráče Steelers. 

Disciplinární komise dospěla k závěru, že vyloučení hráče ze zápasu bylo zcela 
oprávněné. Hráč svým chováním zcela bez pochyb porušil ust. DŘ ČAAF, proto DK 
přistoupila k trestu dle ust. 5.E.1. DŘ, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto 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 soulad u s bodem 4. D Ř ČAAF ve 

lhůtě 7 dnů od doru čení rozhodnutí.  
 

V Brně dne 14. 4. 2012 
Jakub Harašta 

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


