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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci špatného
nasazení hráčů v baráži o 1.ligu mužů
Č.j.:

SK-2016-06-06-124

Účastníci řízení:
1. Squash Moravská Slavia Brno z.s., družstvo ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B – účastník utkání baráže o
1.ligu mužů konané dne 21.5.2016
Kapitán družstva - Martin Kollár, tel.: 420 602 511 601, e-mail: m.kollar@iol.cz
2. Jan Mutina - nar. 28.1.1974 – zástupce pořadatele

Podnět k řízení:
Soutěžní a disciplinární komise ČASQ při kontrole výsledkových listin utkání baráže o 1.ligu mužů konaných dne
21.5.2016 v Praze zjistila, že hráči družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B (Squash Moravská Slavia Brno z.s.)
nastoupili v utkání proti družstvu Tornádo Squash "A" ve špatném pořadí a to:





pozice č.1 – Martin Kollár - pořadí na žebříčku ČASQ platném ke dni utkání 85. místo
pozice č.2 – Jan Hráček - pořadí na žebříčku ČASQ platném ke dni utkání 119. místo
pozice č.3 – Stanislav Jurčík - pořadí na žebříčku ČASQ platném ke dni utkání 295. místo
pozice č.4 – Ota Lizna - pořadí na žebříčku ČASQ platném ke dni utkání 235. místo

Tímto nasazením došlo k porušení ustanovení čl. 205 Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ (dále jen SŘ), jelikož
hráč Ota Lizna měl být nasazen v uvedeném utkání družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B na pozici č.3.
Znění článku 205:
Nasazení hráčů do soutěží družstev se provádí podle aktuálního umístění na příslušném NŽ, který je platný ke dni
utkání. Pro nasazování současně platí dále uvedená pravidla s tím, že z uvedených pravidel dle bodu a., b. nebo c. se
vybere vždy to, které řadí hráče na nejvyšší nasazení.
a. nadřazenost žebříčku PSA nad národním žebříčkem ČASQ pro hráče umístěné na 1.-150. místě na žebříčku
PSA
b. nadřazenost národního žebříčku hráčů se slovenským nebo polským občanstvím nad národním žebříčkem
ČASQ se řídí následující tabulkou
c. nadřazenost ostatních zahraničních hráčů, kteří nefigurují na příslušném žebříčku PSA, může definovat na
základě posouzení jejich výkonnosti Sk podle svého uvážení, s přihlédnutím k postavení daného hráče na
jeho národním žebříčku, popř. minulém umístění na žebříčcích PSA nebo ESF, tato nadřazenost se stanoví
vždy na celou aktuální sezónu

Vyjádření účastníků řízení a svědků:
Vyjádření družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B:
-

na místo baráže jsme přijeli v počtu 5 hráčích s dostatečným předstihem před prezentací k plánovanému
začátku utkání (v sobotu dne 21.5.2016 ve 14 hodin ve Squash Bowling Centru v Praze-Chodově)
na místě jsme se přivítali se spoluorganizátorem akce Honzou Mutinou a na dotaz, kdo hrajeme, jsme
odpověděli (po informaci, že hráč Squash Club Háje B Radek Fuksa byl bohužel cestou na utkání na kole
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zraněn, je v nemocnici a tudíž budou hrát pouze ve třech): proti Squash Club Háje B Martin Kejík, proti
Tornádo Most A Ota Lizna, jinak na obě utkání Martin Kollár, Honza Hráček, Stanislav Jurčík
žádnou oficiální soupisku jsme nepodávali ani my, ani naši soupeři (Tornádo Most A – znal jsem od vidění
pouze Davida Orálka, ostatní hráče nikdo z nás nikdy neviděl, tudíž ani neznal, soupisku také pouze
diktovali; zúčastněné hráče Squash Háje B známe osobně delší dobu)
poslední léta se soupisky i výsledky soutěží družstev zadávají přes připravené tabulky v excelovém souboru,
který je propojen s aktuálním žebříčkem ČASQ, tudíž nás ani nenapadlo, že skutečnost nasazení soupeřů
nebo naši je potřeba kontrolovat (proto jsme také nahlásili pouze hráče bez jasného pořadí). Dobu
předávání soupisek a předkládání registraček s platnými známkami jsem vzhledem k aktivní působnosti v
rámci ČASQ od roku 1996 samozřejmě také zažil.
velmi brzy na to byli vyzvání hráči k zahájení prvních utkání. Proti hráči Tornádo Most A byl k prvnímu utkání
vyzván Stanislav Jurčík (předpoklad zahajovacího utkání je 4. pozice). Na žádném z těchto ani dalších zápisů
o utkání nebylo uvedeno pořadí hráče v družstvu, pouze jména hráčů a případného rozhodčího.
nepodepisovali jsme žádný dokument, natož výsledky utkání, ani jsme nebyli na místě seznámeni s výsledky
(vzhledem k tomu, že jsme všechna utkání proti Tornádo Most A vyhráli, ani nebyl důvod; rozhodčími byli
hráči Squash Háje B v různých pořadích, kdo zrovna mohl - nehrál a chtěl rozhodovat)
o pořadí jednotlivých hráčů jsme se dozvěděli až po víkendu prostřednictvím webu ČASQ.

Výše uvedenými skutečnostmi chceme poukázat na skutečnost, že došlo k pochybení, u kterého nelze jasně určit
jednoho viníka (nezmiňujeme podíl viny pořadatele – např. čl. 166 „Pořadatel je zejména povinen: - převzít od
kapitánů družstev písemné nominace …“). Stejný podíl viny jako naše družstvo nese i hostující družstvo Tornádo
Most A, které si rovněž mělo ověřit, který hráč měl reprezentovat danou pozici (což nikde nebylo uvedeno), tzn.
na pozici 3 a 4 mohli být nasazeni chybně jejich hráči. V tomto případě by pří případném zahájení řízení proti
družstvu Tornádo Most A mohli argumentovat totožně. S velkou nadsázkou můžeme polemizovat o tom, zda byl
opravdu hráč Tornádo Most A ten, který byl na zápisu utkání (nikdo z nás je osobně neznal, stejně jako oni hráče
družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B)?
Tímto tedy můžeme také dát podnět k řízení na fakt, že hostující družstvo Tornádo Most A proti družstvu
ZONE4YOU Moravská Slavia B nastoupila ve špatném pořadí (pro rekapitulaci, o určení pozic hráčů proti
družstvu Tornádo Most A na 3. a 4. pozici jsme se dozvěděli až prostřednictvím webu ČASQ).
Máme eminentní zájem danou situaci vyřešit co nejspravedlněji, tj. jsme i ochotni všechna sporná utkání
odehrát znovu na neutrální půdě.
V případě potřeby jakýchkoliv doplňujících informací jsme samozřejmě k dispozici.
Vyjádření družstva Tornádo Squash "A":
jak je níže popsáno(ve vyjádření družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B ...
Po příjezdu na místo, jsme také nahlásili Honzovi Mutinovi do PC soupisku. Jelikož jsme přijeli čtyři, tak
nebylo co řešit s nasazením, jen jsem si u Honzy ověřil na internetu pozici naší jedničky a dvojky - tj. Marek
Koutník a David Orálek. Po té se začalo hrát dle napsaných zápisů u kurtu.
Více k tomu asi není co dodat....
Vyjádření Jana Mutiny:
jako zástupce pořadatele, jsem do zápisu utkání napsal nahlášené soupisky od jednotlivých týmů. Sestavy
jsem psal přímo do počítače, kdy každý ze zástupců jednotlivých týmů mohl kdykoli nahlédnout a data si
zkontrolovat. Po nahlášení všech sestav jsem seznámil přítomné týmy se systémem a rozdělením kurtů.
Pořadí zápasů se řídilo dle platného předpisu, který přikládám. Hrály se dvě trojutkání, každé na dvou
kurtech. Týmům bylo předloženo pořadí zápasů formou čísla utkání, které je uvedeno v rohu nahoře na
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zápisu rozhodčího a to tak, že všechny zápisy rozhodčího byly vytištěny najednou a seřazeny dle pořadí
utkání. Zápisy přikládám v příloze. S týmy bylo dohodnuto, že si rozhodování zorganizují sami, v případě, že
by došlo k neshodám, byl jsem připraven určit rozhodčího pro dané utkání. Všechny utkání proběhly bez
problémů a na místě nebyly vzneseny žádné protesty. Výsledky baráží byly zveřejněny na stránkách ČASQ. V
pondělí 23. 5. jsem obdržel mail od Marka Koutníka, abych se podíval na nasazení týmu Moravské Slavie B
proti Tornádu sport. To jsem učinil a informoval Martina Kollára a předsedu SK o vzniklé situaci.

Rozhodnutí SK ČASQ:
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že kapitán družstva ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B nominoval k
předmětnému utkání hráče ve špatném pořadí (čl.186 SŘ - Za nominaci hráčů k utkání zodpovídá kapitán družstva).
Dále pak, že zástupce pořadatele porušil předpisy ČASQ, jmenovitě některá ustanovení čl.166 SŘ.
Na základě těchto zjištění SK ČASQ rozhodla:
1.

družstvu ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B (Squash Moravská Slavia Brno z.s.), budou dle čl. 199 SŘ
skrečovány všechny zápasy odehrané ve špatném nasazení od první špatně nasazené pozice dolů, včetně této
pozice, to je od pozice č.3, a to v poměru 0 : 3 sety a 0 : 33 míče.
Výsledek utkání družstev tedy je:
ZONE4YOU Moravská Slavia Brno B - Tornádo Squash "A" zápasy 2 : 2

2.

sety 6 : 8

míče 86 : 122

Janu Mutinovi – zástupci pořadatele – je dle čl. 21 disciplinárního řádu ČASQ udělen trest peněžitá pokuta
ve výši 1.000,-Kč.

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 2016124. 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 Praze 4.7.2016

Za SK ČASQ ing. Radim Švec
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