DISK 35/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 1. 7. 2012 ve složení
Jakub Harašta a Mária Slovíková, ve věci porušení Disciplinárního řádu trenérem klubu Prague
Panthers Lukášem Juklem
takto:
Lukáš Jukl byl v zápase Panthers-Giants, hraném dne 25.6.2012 vulgárně slovně napadl
rozhodčího. Svým jednáním tak naplnil znaky přestupku tak, jak je uvedeno v ustanovení bodu
5.E.1 DŘ ČAAF.
Za tento přestupek se Lukáši Juklovi, dle ust. bodu 5.E.1 DŘ ČAAF, ukládá pokuta ve
výši 2.000,- Kč a zákaz činnosti na 2 dva turnajové dny v případě ČLAF C (nebo soutěže
podobného formátu) nebo dva zápasy v případě jakýchkoli jiných úrovní ČLAF. Kromě
zákazu činnosti v rámci ČLAF se mu také ukládá zákaz startu v turnajích Redneck bowl a
Halové mistrovství ČR, které se mají zvláštní postavení.
Trenéru Lukáši Juklovi 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.

Odůvodnění:
Dne 25.6.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Panthers-Giants. Dle zápisu
řekl Lukáš Jukl na adresu rozhodčích "Tohleto je úplně neuvěřitelný, pískáte úplnou piču". Na
upozornění jednoho z rozhodčích, že mu za takovéto jednání hrozí flag, řekl "Hoď to a já ti jednu
vrazím."
Disciplinární komise dospěla k názoru, že jednání Lukáše Jukla je nezbytné dodatečně
potrestat tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
K dalším skutečnostem uvedeným v zápise, zejména ke stavu „nevyhlášeného vyloučení“
popsaného rozhodčími, Disciplinární komise konstatuje, že k ničemu takovému nemůže napříště
dojít. Buď se vyloučení vyhlásí nebo k němu nedojde, konstrukt „nevyhlášeného vyloučení“ z
důvodu deklarované pravidlové nedostatečnosti je zcela nesmyslný. V případě takovéhoto dalšího
jednání ze strany trenéra má rozhodčí na výběr z možnosti 1) vyloučit ho ze zápasu stejným
postupem jako hráče nebo 2) uvést skutečnost do zápisu.

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

