Česká asociace squashe o.s., Zátopkova 100/2 - PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 481 32 217

Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise České asociace squashe (SK ČASQ)
ve věci podezření z nesplnění pořadatelských povinností
č.j. SK-2015-12-06-104

Účastníci řízení:
Squashclub Strahov, Chodecká 1230, Praha 6 - pořadatel turnaje výkonnostní kategorie A mužů CZC cup
pořádaný ve dnech 21.-22.11.2015
Jakub Stupka, ID 1428 - ředitel turnaje
Podnět k řízení:
Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK) průzkumem pomocí vyplnění dotazníků od startujících
hráčů zjistila, že nebyla dostatečně splněna povinnost pořadatele.
Nález SK:
Ze zaslaných dotazníků a z rozhovorů hráčů vyplynulo, že na turnaji nebylo zajištěno bezplatné občerstvení a
pitný režim ve stanovené míře.
Znění příslušných článků KRITÉRIÍ PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE DOSPĚLÝCH KATEGORIE A
d) Bezplatné občerstvení hráčů v hodnotě cca 100,-Kč/osoba, ovoce a pitný režim.

Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů zahájila SK dle čl.38 Disciplinárního řádu disciplinární řízení s účastníky řízení
Squashclubem Strahov a ředitelem turnaje Jakubem Stupkou.
Vyjádření účastníků řízení:
Za Squashclub Strahov - souhlasím s nedodržením požadavku zajištění pitného režimu. Nastala chyba,
jednoduše jsem na tento požadavek zapomněl. Je to nová věc pro tuto sezonu, kterou nemám zažitou. Tímto se
za nedodržení této části požadavků omlouvám. Nebyl v tom žádný úmysl.
Nesouhlasím s výtkou nedodržení požadavku dodání občerstvení (jídla). Vzhledem k tomu, že jsem nákup jídla
dělal a vím kolik jsem zaplatil, tak si troufám tvrdit, že požadavek byl dodržen. Občerstvení bylo podáváno.
V současném stavu mi připadají pravidla podávání občerstvení nekonkrétní. Když to hodně nadnesu, tak já jako
pořadatel koupím pravý kaviár, dám každému dvě kuličky, jablko a dvě deci natočené vody a splnil jsem
požadavek cca 100,-kč/hráč.
Navrhuji, aby ČASQ vypracovala „manuál“ požadavků na občerstvení pro tyto akce. Z mého pohledu je
nevhodná forma švédských stolů, kdy může nastat situace, že jeden hráč sní za tři osoby a na ostatní se tak
logicky nedostane v požadované míře.
Myslím, že by nebylo od věci dát každému hráči baliček dle osnov. Nemohou po té vznikat spekulace zda bylo
občerstvení dostatečné nebo ne. Také se předejde situaci, která by mohla nastat, kdy pořadatelé nebudou
organizovat squashové turnaje ale rauty.
Ještě jednou se omlouvám za pochybení a byl bych moc rád, aby se situace řešila domluvou.
Děkuji za Squashclub Strahov David Tománek
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Rozhodnutí SK:
SK při svém šetření dospěla k závěru, že ze strany pořádajícího klubu a ředitele turnaje (účastníků řízení)
nebylo zajištěno občerstvení a pitný režim ve stanovené míře dle předpisů ČASQ. Na základě tohoto zjištění
SK rozhodla o udělení trestu dle disciplinárního řádu ČASQ.
SK ČASQ ukládá účastníkům řízení následující tresty:
Squashclub Strahov, Chodecká 1230, Praha 6 - dle čl. 29 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

peněžitá pokuta ve výši 4.500,-Kč

Jakub Stupka, ID 1428 - dle čl. 21 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

napomenutí

Peněžitá pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet ČASQ
č.ú. 107-2923330277/0100, variabilní symbol 2015104. Termínem úhrady se rozumí připsání prostředků na
uvedený účet.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání k arbitrážní komisi ČASQ, a to do 15 dnů ode dne doručení
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně doporučenou poštou.

V Poděbradech 3.1.2016

Za SK ČASQ Pavel Beneš
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