DISK 13/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 26. 5. 2012 ve složení
Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení Disciplinárního řádu hráčem klubu
Prague Lions Jacobem Amarisem Johnsonem
takto:
Hráč Jacob Amaris Johnson neměl být v zápase Lions-Stallions hraném dne 19.5.2012
vyloučen a proto nebude dále trestán.
Jacobu Amarisi Johnsonovi nevzniká povinnost uhradit správní poplatek dle ust. 2.D
DŘ ČAAF.
Odůvodnění:
Dne 21.5.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Lions-Stallions s poznámkou,
že „hráč č.14 Prague Lions Jacob Amaris Johnson byl vyloučen po dvou USC (sic!-pozn. DK).“ Na
základě tohoto zápisu bylo zahájeno disciplinární řízení. Disciplinární komise vyzvala zástupce
klubu Prague Lions, aby se k situaci vyjádřili ve lhůtě do 23.5.2012 (12:00). Vyjádření poskytl
Martin Kocián, dále se pak k zápisu a videozáznamu vyjádřili i Michal Rosíval a Radek Janhuba
jako členové Komise rozhodčích. Argumenty ve všech vyjádřeních konstatovaly, že vyloučení
nemělo oporu v aktuálních pravidlech ČAAF.
Disciplinární komise konstatuje, že po vyjádření všech účastníků a prozkoumání
videozáznamu dospěla k názoru, že k vyloučení skutečně nemělo dojít. První hozený UNS byl
správným callem rozhodčího, nicméně dle Komise rozhodčích byl druhý hozený faul (který pak
vedl k vyloučení hráče) rozhodnutím nesprávným – jednání, kterého se měl Jacob Amaris Johnson
dopustit je v ČAAF řešeno v rámci Herního řádu výjimkou z pravidel a je tedy dovolené.
Jelikož bylo nutné rozhodnout co nejrychleji a všichni oslovení se již vyjádřili vyčerpávajícím
způsobem, bylo předběžné rozhodnutí ve věci samé vydáno ještě před uplynutím lhůty k vyjádření
– tedy dne 23.5.2012 (9:31).
Disciplinární komise tedy seznala, že nedošlo k takovému porušení pravidel, aby měl být hráč
vyloučen a proto rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o

opravném prostředku:

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve lhůtě
7 dnů od doručení rozhodnutí.
V Brně dne 26. 5. 2012
Jakub Harašta

