DISK 53/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“)
rozhodla dne 29.10.2012 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Mária
Slovíková, ve věci porušení Herního řádu ČAAF a Nařízení Rady 2/2012 klubem
Příbram Bobcats, o pořizování videozáznamu ze zápasů,
t a k t o:
Klub Příbram Bobcats se provinil proti ust. bodu 4.B.1. HŘ ČAAF tím, že po
zápase Příbram Bobcats – Pardubice Bucks hraném dne 20.10.2012 nenahrál v
souladu s Nařízením Rady 2/2012 audiovizuální záznam z daného zápasu v
požadované kvalitě.
Za tento přestupek se klubu Příbram Bobcats dle ust. bodu 5.C.1. DŘ
ČAAF uděluje pokuta ve výši 1500,- 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

O d ů v o d n ě n í:
Na základě nevyhovujícího záznamu bylo dne 26.10.2012 zahájeno
disciplinární

řízení.

Na

server

ČAAF

bylo

klubem

nahráno

15

souborů

s audiovizuálním záznamem. Soubory nebyly nijak označeny a měly různé velikosti,
přesahujících požadované kapacity.
DK ČAAF v tomto zahájení informovala klub Příbram Bobcats o zjištěných
chybách a vyzvala je k nápravě a případnému vyjádření.
Klub Příbram Bobcats již byl v minulosti za kvalitu audiovizuálního záznamu
postihován, v tomto případě se ale nejednalo o kvalitu či použitelnost záznamu jako

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

takového, ale o formální stránku a nepřehlednost souborů na serveru. Jednalo se
tedy o kvalitativně odlišné pochybení.
Klub se k dané situaci nevyjádřil a vzhledem k tomu, že nedošlo ani k nápravě
chybného stavu videí, přistoupila DK k udělení pokuty tak, jak je uvedeno výše.

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 29.10.2012
Mária Slovíková

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

