DISK 10/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 19. 5.
2012 ve složení Barbora Světlíková, ve věci porušení Nařízení Rady 1/2012 klubem Brno
Alligators
takto:
Klub Brno Alligators se provinil v zápase Alligators – Giants hraném dne 13.5.2012 proti
Nařízení Rady ČAAF 1/2012 tím, že nenaplnil standard hřiště pro tento zápas předepsaný.
Za tento přestupek se klubu Brno Alligators, dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF, ukládá
peněžitá pokuta ve výši 600,- Kč.
Klubu Brno Alligators se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za rozhodnutí
DK ČAAF ve výši 200,- Kč, v souladu s ust. bodu 2.D. DŘ ČAAF, a to ve lhůtě 14 dnů od
doručení rozhodnutí.1.

Odůvodnění:
Dne 14.5.2012 byl DK ČAAF doručen zápis z utkání Brno Alligators - Wroclaw Giants. Na
základě jeho prozkoumání zahájila DK ČAAF dne 16.5.2012 řízení proti klubu Brno Alligators.
Důvodem byla poznámka v zápise o utkání ve znění: „Pořadatel nedodržel tyto povinné standardy:
délka hrací plochy (pouze 81 – 82 y), tribuna pro diváky (v areálu žádná tribuna není k dispozici).“
Zástupci teamu Brno Alligators byli vyzváni, aby se vyjádřili k uvedeným nedostatkům.
Zástupce týmu Brno Alligators se k zápisu o utkání vyjádřil v tom smyslu, že areál byl včetně
prostoru pro diváky zakreslen do plánku a následně řádně certifikován. Současně uvádí, že pojem
tribuna je diskutabilní, neboť nikde není uvedeno, že nemůže být k stání. K samotné délce hrací
plochy se v podstatě nevyjádřil.
DK ČAAF po nastudování všech podkladů a vyjádření rozhodla, že tribuna pro diváky je
naprosto dostačující pro naplnění standardu II., neboť divák se pohybuje v odděleném a
vymezeném prostoru, přičemž hru může přehledně sledovat. Dále se DK ČAAF domnívá, že pokud
je tribuna dostatečná pro fanoušky rugby, nevidí důvod, proč by nestačila fanouškům amerického
fotbalu. DK ČAAF tedy nesouhlasí s absencí tribuny tak, jak je uvedeno v zápise, ale konstatuje, že
standard „tribuna“ splněn byl.

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

Naopak minimální délka hrací plochy potřebná pro splnění příslušného standardu (85 y),
zcela evidentně splněna nebyla, a proto byla za tento přestupek udělena peněžitá pokuta ve výši
600,- Kč. Jelikož se jedná o první porušení herních standardů klubu Brno Alligators a nebyla
bezprostředně ohrožena bezpečnost hráčů na hřišti, udělila DK ČAAF pokutu, která je na dolní
hranici sazby předepsané DŘ ČAAF, v bodě 5.C.1.

Po u č e n í

o

opravném prostředku:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve lhůtě
7 dnů od doručení rozhodnutí.

V Praze dne 19. 5. 2012
Barbora Světlíková

