DISK 20/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 9. 6. 2012 ve složení
Jakub Harašta, Mária Slovíková a Barbora Světlíková, ve věci porušení Herního řádu rozhodčími
Petrem Bouzkem, Janem Pěničkou, Petrem Valentou a Janem Veselým
takto:
Rozhodčí Petr Bouzek, Jan Pěnička, Petr Valenta a Jan Veselý se shledávají nevinnými
ve věci porušení ustanovení 5.C Herního řádu ČAAF, které mělo nastat před zápasem
Patriots-Lions hraném dne 3.6.2012.
Rozhodčím Petru Bouzkovi, Janu Pěničkovi, Petru Valentovi a Janu Veselému nevzniká
povinnost uhradit správní poplatek dle ust. 2.D DŘ ČAAF.

Odůvodnění:

Dne 4.6.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Patriots-Lions. Na základě jeho
prozkoumání zahájila Disciplinární komise dne 8.6. řízení s rozhodčími Petrem Bouzkem, Janem
Pěničkou, Petrem Valentou a Janem Veselým. Důvodem byla poznámka v zápise o utkání ve znění
„[r]ozhodčí, kteří jeli společně z Prahy dorazili na místo zápasu ve 13:45 z důvodu poruchy
automobilu.“ Všichni přestupci byli dne 8.6. obesláni a společně s oznámením o zahájení
disciplinárního řízení byli vyzváni k vyjádření.
Rozhodčí Petr Valenta se vyjádřil dne 8.6. a ve vyjádření mimo jiné uvedl následující:“Pozdní
příjezd byl způsoben poruchou vozidla cca 8 km před cílem. Porucha nastala v cca 12:45, tzn. že
bez poruchy by všichni rozhodčí dorazili před 13:00. Jednalo se o deformaci přítlačného talíře,
který vedl k nefukčnosti spojky (celá spojka musela být z důvodu závady vyměněna).“
Přestože lhůta pro vyjádření účastníků řízení byla stanovena až do půlnoci z 11.6 na 12.6.,
považuje Disciplinární komise vysvětlení podané Petrem Valentou za dostačující a neočekává ze
strany ostatních účastníků žádná další závažná zjištění. Z důvodu procesní ekonomie tak není nutné
řízení prodlužovat a je možné vydat rozhodnutí okamžitě.
Disciplinární komise seznala, že porucha automobilu je zásahem vyšší moci, který nemůže
být ovlivněn. Z tohoto důvodu nepřistoupí k potrestání přestupců. Názorem Disciplinární komise
také je, že posunutí kick-offu předmětného zápasu o 30 minut je omluvitelné. Nastalé problémy s
úpravou soupisky domácího týmu, kdy byl Martin Vokurka uveden pouze jako trenér a nikoli jako
hráč, vyřešili rozhodčí korektně a v rámci svých pravomocí. I dle vyjádření zástupce ČAAF by bylo
nápravu při včasném příjezdu rozhodčích možné zjednat klubem Pilsen Patriots s nejvyšší

pravděpodobností ještě před zápasem.
Veškeré problémy tedy byly způsobené pozdním příjezdem rozhodčích z důvodu poruchy
automobilu o kterém bylo rozhodnuto 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.

Ve Varšavě dne 9. 6. 2012
Jakub Harašta

