DISK 8/2012
ROZHODUTÍ

Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu rozhodla dne 13. 5. 2012 ve složení
Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení ařízení Rady ČAAF 1/2012 klubem
Wroclaw Giants
takto:
Klub Wroclaw Giants se provinil v zápase Giants-Blackhawks hraném 5. 5. 2012 proti
Nařízení Rady ČAAF 1/2012 tím, že nenaplnil standardy pro tento zápas předepsané.
Za tento přestupek se klubu Wroclaw Giants, dle ust. bodu 5.C.1 DŘ ČAAF, ukládá
peněžitá pokuta ve výši 1000,- Kč.
Klubu Wroclaw Giants 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.1
Odůvodnění:
Dne 7.5.2012 byl Disciplinární komisi doručen zápis z utkání Giants-Blackhawks
s poznámkou, že nebyly splněny standardy týkající se kapacity hráčských sprch a na zápase nebyl
přítomen game clock. Na základě tohoto zápisu bylo zahájeno disciplinárnjí řízení. Disciplinární
komise upustila od vydání předběžného rozhodnutí a od výzvy přestupci za účelem jeho vyjádření.
Pro účely předchozího řízení (DISK 2/2012) se již přestupce vyjádřil, že pro další zápasy budou
veškeré standardy naplněny a proto nebylo další vyjádření nutné.
Disciplinární komise konstatuje, že dle Nařízení Rady ČAAF 1/2012 je game clock na všech
zápasech kreditovaným nadstandardem. V tomto bodě tedy nedošlo k nenaplnění standardu. Dle
stejného předpisu jsou požadovány 4 sprchy na tým, zatímco na zápase byly dle zápisu přítomny
pouze 2. V tomto bodě k nenaplnění předepsaného standardu došlo.
Disciplinární komise seznala, že k porušení asociačních předpisů nenaplněním standardu
došlo a rozhoduje 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 13. 5. 2012
Jakub Harašta
1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

