DISK 55/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 6. 1.
2013 ve složení Barbora Světlíková, Jakub Harašta a Jakub Vlček, ve věci porušení
Disciplinárního řádu hráčem klubu Prague Hippos Lukášem Benešem
takto:
I.

Lukáš Beneš se provinil v rámci Halového MČR hraného dne 15.12.2012 propti

pravidlům a byl oprávněně vyloučen.
Dle ust. 5.E.1 DŘ se Lukáši Benešovi ukládá peněžitý trest 1500,- Kč. Dále se ukládá trest
zákazu činnosti na jeden následující ligový zápas. Pokud hráč nebude v lize nastupovat,
ukládá se trest zákazu činnosti na tři zápasy v rámci následujícího Halového MČR.
II.

Lukáši Benešovi 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.

Odůvodnění:
Dne 26.12.2012 byl DK ČAAF doručen podnět ve věci vyloučení Lukáše Beneše v rámci
Halového MČR. Dne 27.12.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení a strany byly požádány o
vyjádření. Zároveň bylo, vzhledem k Vánočním svátkům, vydáno předběžné rozhodnutí.
Rozhodčím Pavlem Moravce byl poskytnut následující popis situace: „Hráč číslo 20 udeřil
hráče Příbrami pěstí do helmy po odpískání a to aniž by hráč Příbrami jakkoliv fyzicky útočil (hráč
Hippos říkal něco o tom že ho blokoval, ale vše bylo v souladu s pravidly) a ani hlasitě
nenadával. Po tomto úderu dále následovali urážky protihráče (flag již byl ovšem hozen) cituji 'máš
nějakej problém čuráku' pořád hráč číslo 20 z Hippos. hráč z Příbrami nijak nenadával nebo alespoň
ne tak že to bylo slyšet, stál jsem cca 3 - 4 metry.“
K vyjádření zástupce klubu Michala Hnaťuka DK dodává, že fakt, že „podobných strkaček
jsme měli (…) možnost vidět několik“ rozhodně není důvodem, aby disciplinární komise
nepřistoupila k dalšímu potrestání, pokud sezná vyloučení jako oprávněné.
Trest byl udělen v souladu s předchozím rozhodnutím (viz DISK 32/2012) v podobné situaci,
tj. úderu do helmy. Přitěžující okolností byly nadávky ze strany Lukáše Beneše (viz výše vyjádření
rozhodčího).

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 6. 1. 2013
Jakub Harašta

