DISK 29/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 20. 6.
2012 ve složení Barbora Světlíková, ve věci porušení Nařízení Rady 1/2012 klubem Brno
Alligators
takto:
Klub Brno Alligators se provinil v zápase Alligators – Steelers hraném dne 17.6.2012 proti
Nařízení Rady ČAAF 1/2012 tím, že nenaplnil standardy pro tento zápas předepsané.
Za tento přestupek se klubu Brno Alligators, dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF, ukládá
peněžitá pokuta ve výši 1.800,- 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 18.6.2012 byl DK ČAAF doručen zápis z utkání Brno Alligators – Ostrava Steelers.
Jelikož přestupcem je klub Brno Alligators, byli z rozhodování o tomto případu DK ČAAF
vyloučeni její členové Jakub Harašta a Mária Slovíková, kteří jsou současně členy právě tohoto
klubu.
Na základě prozkoumání zápisu zahájila DK ČAAF téhož dne řízení proti klubu Brno
Alligators. Dle zápisu domácí nesplnili povinné položky pro standardu II, a to minimální délku
hřiště a tribunu pro diváky. Zástupci klubu Brno Alligators byli vyzváni, aby se k uvedeným
nedostatkům vyjádřili.
Zástupce klubu Brno Alligators ve svém vyjádření potvrzuje výše uvedené a uvádí, že hřiště
je sice kratší, ale těžko jej může prodloužit a současně jej nechce o 10y (na polovině hřiště)
zkracovat. K chybějící tribuně dodává, že stále trvá jejich přesvědčení o tom, že tribuna pro diváky
na hřišti je a že pouze po rugbyovém klubu „dědí“ existující stav.
DK ČAAF ve svém rozhodnutí zohlednila Rozhodnutí Rady ČAAF o odvolání proti
rozhodnutí DK ČAAF č. 10/2012 a v souladu s ust. bodu 5.A.1. DŘ ČAAF uložila pokutu v takové
výši, jak je uvedeno ve výroku.

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.
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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 20.6.2012
Barbora Světlíková

