DISK 50/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu (dále jen „DK ČAAF“) rozhodla dne
22.10.2012 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Mária Slovíková, ve věci porušení
Herního řádu ČAAF a Nařízení Rady 3/2012 klubem Příbram Bobcats, o pořizování statistik
ze zápasů,
takto:
Klub Příbram Bobcats se provinil v zápase Bobcats - Lions hraném 29.9.2012 proti ust. 4.B.1.
HŘ a ust. 3. Nařízení Rady 3/2012 tím, že nedodal včas a bez vady zápasové statistiky.
Za tento přestupek se klubu Příbram Bobcats, dle ust. 5.C.1. DŘ ČAAF, ukládá peněžitá
pokuta ve výši 5000,- Kč.
Klubu Příbram Bobcats 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 6.10.2012 byla Sekretářem ČAAF informována DK ČAAF o tom, že sice již byly
dodány statistiky ze zápasu (lhůta byla do 4.10.), nicméně obsahují spoustu chyb a nepřesností.
Současně byl o tomto informován i klub, přesto do dnešního dne nebyly statistiky opraveny nebo
doplněny. V souvislosti s výše uvedeným zahájila DK řízení a dala klubu možnost k vyjádření.
Lhůta marně uplynula 22.10.
Jelikož již jednou DK ČAAF proti klubu Příbram Bobcats v podobné souvislosti rozhodovala
(40/2012) má za to, že klub je náležitě poučen o vytváření a dodávání zápasových statistik, a proto
se rozhodla, že bude trestat jak jejich pozdní dodání, tak jejich chybovost.
V souladu s ust. 5.C.1. DŘ, předchozím rozhodnutím ve věci a dalšími ustanoveními DŘ
ČAAF rozhodla DK ČAAF tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF, v případě klubů bude stržen ze soutěžní kauce.

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 Praze dne 23.10. 2012
Barbora Světlíková

