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-2015-12-06-105
Účastník řízení:
SQKM Olomouc - pořadatel turnaje kategorie A žen s názvem Ženy A Olomouc pořádaný ve dnech 21.22.11.2015
Jan Říha - ředitel turnaje, tel.: 603 972 356, sqkmolomouc@qmail.com
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 na hráče v obou centrech, kde se turnaj konal. Dále pak stížnost na organizaci
turnaji a to z důvodu, že ve druhém centru hráčky čekaly na své zápasy než dohrají klienti centra.
Znění příslušných článků KRITÉRIÍ PRO PŘIDĚLENÍ POŘADATELSTVÍ TURNAJE DOSPĚLÝCH KATEGORIE A
c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce.
d) Bezplatné občerstvení hráčů v hodnotě cca 100,-Kč/osoba, ovoce a pitný režim.

Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů tímto zahajuje SK dle čl.38 Disciplinárního řádu disciplinární řízení s pořadatelem
turnaje Squashovým klubem mládeže Olomouc a ředitelem turnaje Janem Říhou.
Vyjádření účastníků řízení:
Vážena sportovní a disciplinární, komise CASQ,
dovolte, abych zareagoval na zahajení, disciplinárního rízení ve věci podezření z nesplnění
pořadatelských povinností turnaje žen kategorie A pořádaného ve dnech 21.-22.1.2015.
Nejprve k jednotlivým bodům, které jsme údajně nesplnili:
-

c) Všechny squashové kurty budou po celou dobu rezervovány výhradně pro potřeby této akce

Turnaj jsme organizovali ve dvou squashovych centrech, omegacentrum (3 kurty) a
BEST Sportcentrum (2 kurty). Věřím, že lze pochopit naše rozhodnutí
nerozdrobovat hlavní soutěž do dvou center. Proto byla celá hlavní soutěž společně
se zápasy o umístění do 16. místa naplánována do Omegacentra, zápasy o místo 17.
a horší do Best Sportcentra. Zápasy o umístění pochopitelně nemohou začít bez
odehrání 1. kola, tudíž zahájení zápasů v BEST Sportcentru bylo plánováno, také
s ohledem na pauzu mezi zápasy, na 12.00 hodin. K popsané situaci pravděpodobně
mohlo dojít z důvodu, že jsme hráčkám, které spěchaly, chtěli vyjít vstříc a snažili
jsme se zajistit zahájení jejich zápasu o umístění dříve.
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-

d) Bezplatné občerstvení hráčů v hodnotě cca 100,-Kč/osoba, ovoce a pitný režim.

Občerstvení v relevantní hodnotě bylo zajištěno. Pravda, americký humr ani černý
kaviár podávány nebyly, za což se omlouváme. Pokud bude nějaké příště, pokusíme
se polepšit.
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 v obou centrech dle předpisů ČASQ.
Na základě tohoto zjištění SK rozhodla o udělení trestu dle disciplinárního řádu ČASQ.
SK ČASQ ukládá účastníkům řízení následující tresty:
SQKM Olomouc - pořadatel turnaje - dle čl. 29 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

peněžitá pokuta ve výši 3.500,-Kč

Jan Říha - ředitel turnaje - 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 2015105. 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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