DISK 28/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 21. 6.
2012 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Mária Slovíková, ve věci porušení HŘ ČAAF
a pravidel IFAF platných pro zápasy řízené ČAAF, hráčem klubu Prague Béčko Tomášem
Vobořilem
takto:
Hráč Tomáš Vobořil byl v zápase Bílovice Sígrs – Prague Béčko, hraném dne 16.6.2012
vulgární a slovně napadl rozhodčího. Za toto byl rozhodčím ze zápasu vyloučen. Svým jednáním
tak naplnil znaky přestupku tak, jak je uvedeno v ust. bodu 5.E.1. DŘ ČAAF.
Za tento přestupek se Tomáši Vobořilovi, dle ust. bodu 5.E.1 DŘ ČAAF, ukládá pokuta
ve výši 2.000,- Kč a zákaz činnosti na nejbližší 2 turnajové dny v případě ČLAF C (nebo
soutěže podobného formátu) nebo 2 zápasy v případě jakýchkoliv jiných úrovní ČLAF.
Kromě zákazu činnosti v rámci ČLAF se mu také ukládá zákaz startu v turnajích Redneck
Bowl 2012 a Halové mistrovství ČR 2012, které mají zvláštní postavení.
Hráči Tomáši Vobořilovi 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 18.6.2012 byl DK ČAAF doručen zápis ze zápasu Bílovice Sígrs – Prague Béčko. Na
základě jeho prozkoumání zahájila DK ČAAF dne 18.6.2012 řízení proti klubu Prague Béčko,
respektive hráči Tomáši Vobořilovi. Důvodem byla poznámka v zápise ve znění: „Vyloučen hráč
číslo 33 Tomáš Vobořil (Prague Béčko). Nejdříve řekl: „ jdětě do prdele, zmrdi“, po vyhození flagu
řekl rozhodčímu: „jsi do píče, čůráku“.“ Tímto se dopustil závažného nesportovního chování.
Zástupci klubu a jejich prostřednictvím i hráč Tomáš Vobořil byli vyzváni, aby se k uvedenému
prohřešku vyjádřili.
Klub Prague Béčko se vyjádřil prostřednictvím Nikoly Maximova v tom smyslu, že
s vyloučením hráče v zápase souhlasí a s jeho jednáním se klub neztotožňuje.
DK ČAAF vzala v úvahu nepřiměřenost takového jednání a také jeho neomluvitelnost. Na
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

základě informací ze strany klubu i rozhodčího rozhodla DK ČAAF o přísném potrestání hráče
Tomáše Vobořila, a to tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
DK ČAAF dále upozorňuje Tomáše Vobořila, že v případě opakovaného porušování Herního
řádu ČAAF, může dojít k uplatnění ještě přísnějších sankcí tak, jak je uvedeno v ust. bodu 5.E.1.
DŘ ČAAF.

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 22. 6. 2012
Mária Slovíková

