DISK 34/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 1. 7. 2012 ve složení
Jakub Harašta, Mária Slovíková a Barbora Světlíková, ve věci porušení Disciplinárního řádu
rozhodčími Jakubem Skácelem, Radimem Kroulíkem, Janem Veselým a Petrem Bouzkem
takto:
Jakub Skácel se dopustil nesprávné identifikace hráče pro účely vyloučení. Řízení proti Janu
Veselému bylo zastaveno. Radim Kroulík a Petr Bouzek se dopustili dopsání jména hráče Giants na
soupisku.
Jakubu Skácelovi se ukládá pokuta podle ustanovení 5.E DŘ ČAAF ve výši 200,- Kč.
Radimu Kroulíkovi a Petru Bouzkovi se každému ukládá pokuta podle ustanovení 5.E
DŘ ČAAF ve výši 200,- Kč.
Jakubu Skácelovi, Radimu Kroulíkovu a Petru Bouzkovi se dále ukládá povinnost
společně a nerozdílně 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.

Odůvodnění:
Dne 25.6.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Panthers-Giants. Dle zápisu do
zápasu nastoupil hráč, který byl nečitelně uveden na soupisce. Disciplinární řízení bylo zahájeno s
rozhodčími Janem Veselým a Petrem Bouzkem, kteří měli provádět předzápasový face-check. Po
dodatečném zjištění Disciplinární komise bylo řízení zastaveno proti Janu Veselému, který facecheck neprováděl a naopak zahájeno dodatečně proti Radimu Kroulíkovi. Dle vyjádření Michala
Rosívala měli rozhodčí připustit do zápasu hráče, který nebyl na soupisce uveden čitelným
způsobem. Zjištění o nečitelnosti bylo potvrzeno i Disciplinární komisí, která předmětnou soupisku
obdržela.
Petr Bouzek a Radim Kroulík se vyjádřili, že z jejich strany došlo k zapsání hráče na soupisku
po pokynu trenéra Wroclaw Giants. Disciplinární komise konstatuje, že i když tato praktika není
přímo zakázána, je nepřípustná, protože rozhodčí nemají do soupisky žádným způsobem zasahovat.
Jedná se o zodpovědnost zástupců klubu a koordinátora zápasu. Disciplinární komise tak dospěla k
názoru, že jednání obou rozhodčích je nutné potrestat tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Rozhodčí Jakub Skácel nesprávným způsobem identifikoval hráče pro účely vyloučení. V
důsledku toho došlo k vyloučení nesprávného hráče, který s incidentem (DISK 31/2012, 32/2012 a
36/2012) neměl nic společného. Jakub Skácel pochybení přiznal a proto Disciplinární komise
rozhodla 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.
V Brně dne 1. 7. 2012
Jakub Harašta

