DISK 32/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 29. 6. 2012 ve složení
Jakub Harašta, Mária Slovíková a Barbora Světlíková, ve věci porušení Disciplinárního řádu
hráčem klubu Wroclaw Giants Pawelem Sekulou
takto:
Hráč Pawel Sekula se v zápase Panthers-Giants hraném dne 25.6.2012 dopustil hrubé hry, kdy
strhnul helmu protihráči a poté ho udeřil.
Za tento přestupek se hráči Pawelu Sekulovi, dle ust. bodu 5.E.1 DŘ ČAAF, ukládá
peněžitá pokuta ve výši 1 000,- Kč.
Hráči Pawelu Sekulovi se dále ukládá zákaz činnosti na jeden následující zápas ČLAF A
(tedy Giants-Steelers hraném 1. 7. 2012).
Hráči Pawelu Sekulovi 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 rozhodnutí.1
Odůvodnění:
Dne 25.6.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Panthers-Giants s poznámkou,
že „Vyloučení: Giants, číslo 40 (Michal Omelanczuk) za hrubou hru.“ Na základě tohoto zápisu
bylo zahájeno disciplinární řízení. Po přezkoumání videa bylo Disciplinární komisí zjištěno, že
Michal Omelanczuk se incidentu neúčastnil a neměl být tedy vyloučen. Na základě záznamu bylo
dále zjištěno, že hráčem zapojeným do potyčky byl hráč č. 33, tedy Pawel Sekula.
Ve vyjádření zástupců klubu Wroclaw Giants ze dne 28.6. bylo vyjádřeno přání, aby nebylo
rušeno potrestání Michala Omelanczuka a nebyl dodatečně trestán Pawel Sekula (souběžně
rozhodované DISK 32/2012), protože tým již připravuje game plan na následující zápas podle
hráčů, které má k dispozici. Tomuto přání Disciplinární komise nemůže vyhovět a proto rozhodla o
potrestání přestupce tak, jak je uvedeno ve výroku 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.
V Brně dne 29. 6. 2012
Jakub Harašta
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

