DISK 9/2012

ROZHODNUTÍ
Disciplinární komise České asociace amerického fotbalu („DK ČAAF“) rozhodla dne 11. 5.
2012 ve složení Jakub Harašta a Barbora Světlíková, ve věci porušení ustanovení Herního řádu
ČAAF koordinátorem zápasu Krzysztofem Cempielem
takto:
Krzysztof Cempiel se provinil v zápase Wroclaw Giants – Prague Black Hawks hraném dne
5.5.2012 proti ust. bodu 4.B.2 HŘ ČAAF tím, že neodevzdal před zahájením zápasu společně se
soupiskou i Listinu standardů.
Za tento přestupek se koordinátorovi tohoto zápasu, panu Krzysztofu Cempielovi, dle
ust. bodu 5.C.2. DŘ ČAAF, ukládá peněžitá pokuta ve výši 500,- Kč.
Panu Krzysztofovi Cempielovi 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 7.5.2012 byl DK ČAAF doručen zápis z utkání Wroclaw Giants – Prague Black Hawks.
Na základě jeho prozkoumání zahájila DK ČAAF dne 10.5.2012 řízení proti koordinátorovi zápasu
Krzysztofu Cempielovi. Důvodem byla poznámka v zápise o utkání ve znění: „Od Giants jsem
neobdržel Listinu o standardech.“. Zástupci teamu Wroclaw Giants neměli, do dnešního dne,
k zápisu o utkání námitek.
Vzhledem k tomu, že zástupci teamu Wroclaw Giants se k zaslanému zápisu o utkání
nevyjádřili, rozhodla DK ČAAF i bez tohoto vyjádření, a to tak, jak je uvedeno výše.
DK ČAAF se v návaznosti na rozhodnutí DISK 2/2012 a DISK 8/2012 rozhodla, že
k potrestání nepostačí pouze napomenutí, a proto v souladu s ust. bodu 5.C.2 DŘ ČAAF udělila
peněžitý trest ve výši 500,- Kč.
DK ČAAF tímto rozhodnutím znovu upozorňuje klub Wroclav Giants, jehož je Krzysztof
Cempiel členem, že je účastníkem ČLAF A 212, a tudíž jsou na její účastníky kladeny nejvyšší
nároky. S těmito nároky a povinnostmi se měl klub seznámit již před začátkem soutěže tak, aby
nedocházelo k jejich zbytečnému porušování. Proto při opakovaném opomínání či porušování
norem ČAAF bude DK ČAAF nucena přistoupit k přísnějším sankcím.

1 Správní poplatek je přestupce povinen uhradit na účet ČAAF.

Po u č e n í

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 11. 5. 2012

Barbora Světlíková

