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R O Z H O D N U T Í

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla v složení 
JUDr. Roman Winkler a Martin Šindler dne 15. 6. 2010  ve věci porušení 
herního řádu klubem Devils Havířov 

t a k t o:

Klub Devils Havířov se uznává vinným tím, že dne 12. 6. 2010 zapsal na 
oficiální zápasovou soupisku k zápasu mezi kluby Devils Havířov a Šumperk 
Dietos hráče Michaela Kielora, který nesplnil podmínku stanovenou herním 
řádem článkem 3.C.4 modifikovanou rozhodnutím Rady ČAAF 7/2010, tedy 
klub  porušil  povinnost  uvést  na  soupisce  pouze  hráče  způsobilé 
k nastoupení  v play-off´s  stanovené  v článku  3.C.4.  Herního  řádu 
modifikovanou  rozhodnutím  Rady  ČAAF  7/2010,  a  tímto  se  dopustil 
disciplinárního  provinění  dle  čl.  4  odst.  2  DŘ,  a  za  to  se  mu  ukládá 
kontumace zápasu v jeho neprospěch.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 12. 6. 2010 se konalo řádné ligové utkání 7-ligy amerického fotbalu 
mezi  kluby  Devils  Havířov a  Šumperk Dietos.  Dle podnětu pana Michala 
Rosívala  hráč  klubu  Devils  Havířov  Michael  Kielor  nastoupil  k utkání 
semifinále 7-ligy amerického fotbalu, aniž by nastoupil  k jedinému utkání 
v základní části 7-ligy amerického fotbalu. 

Disciplinární komise se spojila s odpovědnou osobou klubu Devils Havířov 
Ondřejem Chvojkou,  který uvedl,  že  toto  nedopatření  se  stalo nešťastnou 
náhodou,  když tento si  neuvědomil  povinnost  stanovenou článkem 3.C.4. 
Herního řádu. 

Herní řád v článku  3.C.4.)  uvádí,  že právo na účast v play-off´s (včetně 
zápasů o umístění a baráže) vzniká u každého hráče odehráním minimálně 
dvou  zápasů  základní  části  soutěže.  Tuto  povinnost  pak  modifikuje 
rozhodnutí  Rady  ČAAF 7/2010,  které  uvádí,  že  povinný  minimální  počet 
odehraných utkání v základní části pro právo účasti v playoffs v ČLAF 2010 
divize B (7-ligy) se stanovuje na jedno utkání.

Disciplinární řád v článku 4. odst. 2 uvádí, že disciplinárním proviněním 
je  zaviněné  porušení,  nebo  nesplnění  povinností  vyplývajících  z  platných 
norem ČAAF v roce 2010.



Pokračování -   - DISK 21/2010 

Disciplinární komise prostudovala uložené soupisky v systému registrace 
ČAAF a z těchto soupisek a vyjádření odpovědného zástupce klubu Devils 
Havířov zjistila, že hráč Michael Kielor nenastoupil během základní části 7-
ligy amerického fotbalu k žádnému utkání, a tudíž jeho zařazení na oficiální 
zápasovou soupisku a následné nastoupení v utkání playoffs bylo hrubým 
porušením  Herního  řádu.  Ze samotného  zápisu  o  utkání  vyhotoveném 
rozhodčím Danielem Čapským je jednoznačné, že hráč Michael Kielor byl  
klíčovým  hráčem  klubu  Devils  Havířov,  když  tento  z deseti  skórování 
skóroval  třikrát  a  z pěti  potvrzení  skóroval  dvakrát.  Za  takovéto  situace 
disciplinární komise dospěla k  závěru, že bylo porušeno ust. HŘ 3.C.4.) a 
jako adekvátní sankce, dle správního uvážení disciplinární komise, za toto 
porušení  herního  řádu  je  kontumace  utkání  v neprospěch  klubu  Devils 
Havířov.

P o u č e n í:

Proti  tomuto  rozhodnutí  se  účastníci  mohou  odvolat  k předsednictvu 
ČAAF  do  48  hodin  ode  dne  doručení  tohoto  rozhodnutí.  Nezbytnou 
podmínkou podání odvolání je zaplacení kauce ve výši 1.000,- Kč  na účet 
ČAAF  č.:  6319190237/0100,  a  to  nejpozději  dnem  podání  odvolání.  
Po  projednání  odvolání  bude  kauce  vrácena  na  účet  uvedený  v podání 
odvolání, snížena o náklady řízení v případě, že bylo rozhodnuto o zamítnutí 
odvolání. V případě, že odvolání bude uznáno jako oprávněné, bude kauce 
vrácena v plné výši.

Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká, co je odvoláním 
sledováno, kterou část rozhodnutí napadá a musí být podepsáno a datováno. 
Dále zde musí být uvedeno číslo bankovního účtu, na který lze vrátit kauci 
a emailová adresa, na kterou bude doručeno rozhodnutí o odvolání. Odvolání 
lze  opřít  o  nové  skutečnosti  (důkazy),  které  nasvědčují  tomu,  že  skutek  
se nestal tak jak je uvedeno v rozhodnutí.

Podat odvolání proti rozhodnutí orgánu ČAAF je oprávněna každá fyzická 
a právnická osoba, které se rozhodnutí přímo týká, nebo která dala podnět 
k zahájení  disciplinárního  řízení.  Oprávněné  osoby  se  mohou  odvolání 
výslovně vzdát. Dále mohou podané odvolání vzít výslovně zpět, dokud o něm 
nebylo rozhodnuto.

Nebude-li proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání, bude uložená pokuta 
odečtena ze soutěžní kauce. 

V Praze, dne 15. 6. 2010  JUDr. Roman Winkler, v. r.
       Martin Šindler, v. r.
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