DISK 2/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 14. 4. 2012 ve
složení Martin Šindler, Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení Nařízení
Rady ČAAF 1/2012 klubem Wroclaw Giants
t a k t o:
Klub Wroclaw Giants se provinil v zápase Giants-Steelers hraném 1. 4. 2012 proti
Nařízení Rady ČAAF 1/2012 tím, že nenaplnil standard hřiště pro tento zápas předepsaný.
Za tento přestupek se klubu Wroclaw Giants, dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF,
ukládá peněžitá pokuta ve výši 750,- Kč.
Klubu Wroclaw Giants se dále ukládá povinnost uhradit správní poplatek za
rozhodnutí Disciplinární komise ve výši 200,- Kč, v souladu s ust. bodu 2.D DŘ
ČAAF, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení rozhodnutí1.
O d ů v o d n ě n í:
Na základě zápisu ze zápasu Giants-Steelers hraného 1. 4. 2012 bylo zahájeno
disciplinární řízení dne 8. 4. 2012.
Disciplinární komise přezkoumala zápis dne 10. 4. a vydala předběžné rozhodnutí,
kterým oznámila, že konečné rozhodnutí vydá ve lhůtě do 14. 4. 2012. Zároveň vyzvala
klub Wroclaw Giants, aby se ve lhůtě do 12. 4., vyjádřil.
V zápise z předmětného utkání je ke standardu uvedeno: „Wroclawi do prvního
standartu chybí sprcha rozhodčích, sprchy jsou k dispozici pouze s hráči, nebyl přítomen
score board, nebyl ani game clock, hráčské sprchy byly pouze 2 na tým.“
Klub Wroclaw Giants se vyjádřil prostřednictvím manažera Jakuba Glogowského a
jasně deklaroval snahu do příštího domácího zápasu nedostatky napravit. Kvůli
problémům s přizpůsobením se všem pravidlům a povinnostem nového účastníka ČLAF A,
Disciplinární komise přistoupila pouze k peněžitému trestu, který je při dolní hranici sazby
předepsané Disciplinárním řádem, v bodě 5.C.1. DK tímto upozorňuje klub Wroclaw
Giants, že je účastníkem ČLAF A 2012, na jejíž účastníky jsou kladeny nejvyšší nároky.
S těmito nároky a povinnostmi se měl klub seznámit před začátkem soutěže a nebude-li je
schopen i nadále plnit přistoupí DK ČAAF k přísnějším trestům.
P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u:
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s bodem 4. DŘ ČAAF ve
lhůtě 7 dnů od doručení rozhodnutí.

V Brně dne 14. 4. 2012
Jakub Harašta
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Pokutu i správní poplatek je přestupce povinen uhradit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí na účet ČAAF.

