DISK 18/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 3. 6.
2012 ve složení Barbora Světlíková, ve věci porušení Herního řádu ČAAF rozhodčím Petrem
Bouzkem
takto:
Rozhodčí Petr Bouzek se neprovinil proti ustanovení 5.D Herního řádu ČAAF, které
mělo nastat v zápase Pardubice Stallions – Brno Alligators hraném dne 27.5.2012.
Rozhodčímu Petru Bouzkovi nevzniká povinnost uhradit správní poplatek za
rozhodnutí DK ČAAF, v souladu s ust. bodu 2.D. DŘ ČAAF.

Odůvodnění:
Dne 28.5.2012 byl DK ČAAF doručen zápis o utkání Pardubice Stallions – Brno Alligators.
Jelikož stěžovatelem byl klub Brno Alligators, byl z rozhodování o tomto případu DK ČAAF
vyloučen její člen Jakub Harašta, který je současně členem právě klubu Brno Alligators.
Na základě prozkoumání zápisu zahájila DK ČAAF dne 1.6.2012 řízení proti rozhodčímu
Petru Bouzkovi. Důvodem bylo vznesení stížnosti klubu Brno Alligators, že posledních 14 vteřin
zápasu rozhodčí (LJ) odměřil čas moc rychle, a proto klub požaduje přeměření z videa. K vyjádření
byl vyzván zástupce klubu Brno Alligators, Komise rozhodčích a jejím prostřednictvím také Petr
Bouzek.
Ve vyjádření k zápisu z 29.5. zástupce klubu Pardubice Stallions uvádí, že domácí kamera
v závěru zápasu selhala a tudíž na ní chybí poslední 4 akce. Tyto byly doplněny z videozáznamu
brněnského týmu. Ovšem dle sdělení předsedy Komise rozhodčích není možné případný přestupek
posoudit přeměřením času na videozáznamu, neboť jsou na něm zaznamenány pouze jednotlivé
akce a nikoliv čas uplynulý mezi nimi. Zástupce klubu Brno Alligators ve svém vyjádření z 2.6.
uvádí, že z důvodu vypjatého závěru zápasu se rozhodli čas měřit sami pomocí digitálních stopek.
Dále pak, že jejich časové údaje nesedí s těmi, jaké uvádí line judge. A nakonec, že srovnání časové
značky HD záznamu s výše uvedeným tvrzením o měření času, je možné a velmi průkazné.
K tomuto předseda Komise rozhodčích uvádí, že provedl spolu s Janem Klimešem (Ostrava
Steelers) měření dle videozáznamu a dospěli k závěru, že tvrzení brněnského klubu je minimálně
neprůkazné.

DK ČAAF po zvážení argumentů všech stran a pečlivém prozkoumání celého případu dospěla
k závěru, že předmětné tvrzení nelze hodnověrně prokázat, a proto řízení zastavuje. Současně
prohlašuje, že rozhodčí Petr Bouzek nechyboval a tudíž rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku.

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 3. 6. 2012
Barbora Světlíková

