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Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise České asociace squashe (SK ČASQ)
ve věci podezření z nesplnění pořadatelských povinností
č.j. SK-2016-12-03-134
Účastník řízení:
SQKM Olomouc - pořadatel turnaje kategorie A juniorů s názvem Pohár Olomouckého kraje pořádaný ve dnech
26.-27.11.2016
Jan Říha - ředitel turnaje, tel.: 603 972 356, sqkmolomouc@qmail.com

Podnět k řízení:
Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK) obdržela e-mailem a telefonicky několik stížnosti na organizaci
turnaje týkajících se především časového průběhu turnaje a vyhlašování jednotlivých zápasů.
Dobrý den, minulý víkend 26. 11 - 27. 11. se konal turnaj v OMEGA centru sportu a zdraví v Olomouci. Turnaj BU
19 byl zcela bezdůvodně oproti plánovanému začátku odložen a začal v rozporu s propozicemi v 18 hodin. Všichni
zúčastnění již byli nachystáni na původní plánovaný začátek, který však byl nejméně o 3 hodiny posunut (do
poslední chvíle nebyl stanoven alespoň přibližný začátek). Tato skutečnost vyvolala velké nevole mezi soutěžícími i
jejich rodiči. Nebylo možno připravit se na začátek turnaje, děti byly vyhládlé a unavené. Po začátku je čekaly
minimálně 3 zápasy, víceméně bez dostatečné přestávky k odpočinku, doplnění tekutin, o jídle nemluvě. Turnaj
skončil v cca 21.40, kdy ještě byly dohrávány zbývající zápasy. Tato skutečnost je alarmující s ohledem na věk
startujících i na jejich fyzické možnosti. V případě, kdy závodníci pokračovali i druhý den v jiné kategorii, rozhodně
nebylo možné se dostatečně fyzicky zrelaxovat, a to nemluvě o skutečnosti, že po ukončení turnaje nebylo možné
sehnat v Olomouci teplou stravu (restaurace již nevařily).
S ohledem na výše uvedené považuji tuto organizaci turnaje přinejmenším za nešťastnou a žádám o prošetření
této záležitosti.
Prosím, abyste mě s výsledkem prošetření a s učiněnými závěry kontaktovali na adrese:
dufkova.marta@gmail.com
Předem děkuji a jsem s pozdravem,
Marta Dufková
Dobrý den, vracím se k víkendovému turnaji JA v Olomouci, kde organizace byla velmi špatná. Moje dcera
Michaela měla nastupovat k prvnímu utkání v 15.30 hodin, ale na kurt se dostala až po 17.hodině. To bych ještě
pochopila, že se neodhadne, jak se budou vyvíjet určitá utkání. Ale velice se mi nelíbilo, že po odehraném zápase v
kategorii G19, kdy šla pískat utkání chlapců, byla po druhém setu odvolána a měla jít hrát další svůj zápas.
Přestávka byla velice krátká na odpočinek cca 15 min. Na kurtě se jí udělalo velmi špatně a turnaj přerušila. Při tak
velkém počtu přihlášených hráčů, by se měl turnaj odehrát v místě, kde je větší počet kurtů.
S pozdravem Čepová L.
Nález SK:
Ze zaslaných e-mailů vyplynulo, že na turnaji pravděpodobně nebyla dostatečně zvládnuta organizace turnaje a
nebyly dodrženy povinnosti pořadatele.

Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů zahájila SK dle čl.38 Disciplinárního řádu disciplinární řízení s pořadatelem turnaje
Squashovým klubem mládeže Olomouc a ředitelem turnaje Janem Říhou.
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Znění příslušných článků Soutěžního a klasifikačního řádu:
Čl.50 - Pořadatel je vždy povinen průběžně zveřejňovat pořadí připravovaných zápasů alespoň v takovém počtu,
který odpovídá počtu kurtů, na nichž se hraje a v dostatečném předstihu, aby měl hráč možnost se na zápas
připravit. Při vícedenních turnajích je pořadatel povinen zpracovat časové plány zápasů na příští den. Počínaje
čtvrtfinále je pořadatel povinen určit přesný časový program. Program na následující hrací den je pořadatel
povinen zpracovat písemně a vyvěsit na viditelném a veřejně přístupném místě minimálně 60 minut před
zahájením posledního zápasu hracího dne.
Čl.51 - Pořadatel je vždy povinen rozvrhnout zápasy turnajů tak, aby:
 bylo odehráno celé kolo během jednoho dne
 každý jednotlivý zápas byl zahájen nejdříve v 9:00 hodin a nejpozději ve 21:00 hodin.
 u turnajů mužů výkonnostní kategorie A, při počtu účastníků turnaje vyšším než 12 hráčů, se odehrály
semifinálové a finálové zápasy, a zápasy o konečné 5. – 8. místo, vždy druhý hrací den turnaje. Za dodržení
ustanovení tohoto článku odpovídá hlavní rozhodčí a pořadatel. Hráč má právo bez jakýchkoli sankcí odmítnout
nastoupit k zápasu mimo uvedenou dobu
Vyjádření účastníků řízení:
Vážená sportovní a disciplinární komise ČASQ,
dovolte, abych zareagoval na zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z nesplnění pořadatelských
povinností na turnaji Pohár Olomouckého kraje (junioři A) konaném 26. – 27. 11. 2016 v Omega centru v
Olomouci. Vyjádřím se k jednotlivým článkům Soutěžního a klasifikačního řádu, na jejichž základě bylo
disciplinární řízení zahájeno:
Čl.50 - Pořadatel je vždy povinen průběžně zveřejňovat pořadí připravovaných zápasů alespoň v takovém počtu,
který odpovídá počtu kurtů, na nichž se hraje a v dostatečném předstihu, aby měl hráč možnost se na zápas
připravit. Při vícedenních turnajích je pořadatel povinen zpracovat časové plány zápasů na příští den. Počínaje
čtvrtfinále je pořadatel povinen určit přesný časový program. Program na následující hrací den je pořadatel
povinen zpracovat písemně a vyvěsit na viditelném a veřejně přístupném místě minimálně 60 minut před
zahájením posledního zápasu hracího dne.
K organizaci turnaje byla použita aplikace TournamentSoftware, kde byly zápasy plánovány v dostatečném
předstihu v počtu minimálně rovném počtu kurtů, většinu času však bylo naplánováno nejméně 10 zápasů. Toto
pořadí bylo pravidelně aktualizované a dostupné veřejně prostřednictvím LCD panelu, na který byl připojen
notebook, kam měli všichni hráči přístup. Navíc bylo možné průběh turnaje (vývoj pavouků, výsledků odehraných
zápasů, pořadí naplánovaných zápasů, jejich umístění do center) sledovat online. Hráčům přitom byla informace o
těchto skutečnostech předána na informačním letáku při zaplacení startovného. Pořadí zápasů na následující den
bylo dostupné tamtéž v dostatečném předstihu.
Čl.51 - Pořadatel je vždy povinen rozvrhnout zápasy turnajů tak, aby:
 bylo odehráno celé kolo během jednoho dne
Splněno.

 každý jednotlivý zápas byl zahájen nejdříve v 9:00 hodin a nejpozději ve 21:00 hodin.
Poslední zápas prvního soutěžního dne byl vyhlášen ve 20:45 hod. Paní Dufkové je mi líto, že nestihla večeři dle
svých představ. Nicméně, článek porušen nebyl. Navíc v kavárně Omega centra bylo dostupné také teplé jídlo, dle
mého názoru dostatečně kvalitní.
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 u turnajů mužů výkonnostní kategorie A, při počtu účastníků turnaje vyšším než 12 hráčů, se odehrály
semifinálové a finálové zápasy, a zápasy o konečné 5. – 8. místo, vždy druhý hrací den turnaje Za dodržení
ustanovení tohoto článku odpovídá hlavní rozhodčí a pořadatel. Hráč má právo bez jakýchkoli sankcí odmítnout
nastoupit k zápasu mimo uvedenou dobu.
Irelevantní, pořádali jsme turnaj juniorů.
Na závěr si dovolím poznamenat, že vzhledem k počtu přihlášených hráčů při 5 hracích kurtech, bylo možné
předpokládat, že turnaj bude probíhat do pozdních večerních hodin. Záměrně jsme počítali s tím, že zápasů v
těchto hodinách využijeme k závěrečným zápasům nejstarší kategorie. Od hráčů této kategorie bych v tomto
očekával více solidarity vůči hráčům kategorií mladších a více profesionality vzhledem k tomu, že v těchto
kategoriích jsou vypsány ceny finanční. Na tomto místě si dovolím poznamenat, že tyto finanční ceny nebyly
kráceny, ač jsme na to jako pořadatelé s ohledem na celkový počet účastníků v těchto kategoriích měli právo.
Minimálně pochybná je připomínka paní Čepové. Svůj zdravotní stav konzultovala Michaela Čepová během
zápasu s Denisou Rohunovou se zdravotnicí turnaje Klárou Augustinovou. Dle jejího sdělení vůbec nebyla řeč o
indispozici z důvodů uvedených paní Čepovou. Michaela si stěžovala, že se necítila zdravotně v pořádku již ráno v
den turnaje, což pravděpodobně v kombinaci se stresem v zápase, mohlo vyvolat zdravotní potíže, které ji
nedovolily pokračovat v turnaji. Hledat vinu u organizátora turnaje mi přijde alibistické a neférové. Hráčům jsme
během turnaje vycházeli vstříc, aby měli dostatek času na přípravu.
Pozn.:
- V případě dotazů komise na zdravotnici turnaje je možno volat přímo jí na tel. +420 608 206 208
- Odkaz na stránky TournamentSoftware:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=3FA08945-EAD7-46C7-B9E26DC7DDCB82AC
- Další případné dotazy jsme připraveni zodpovědět telefonicky (Jan Říha +420 603 972 356, Jaroslav Krátký
+420 608 776 210)
Za pořadatelský klub SQKM Olomouc Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Rozhodnutí SK:
SK při svém šetření dospěla k závěru, že ze strany pořádajícího klubu a ředitele turnaje (účastníků řízení) nedošlo
k porušení Soutěžního a klasifikačního řádu a nebude pořadatele trestat.
Současně, ale pořadatele nabádá, aby při pořádání turnajů zejména při vyšším počtu startujících lépe a častěji
informoval účastníky turnaje o přibližných časech utkání, prodlevách apod.
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 2. Ledna 2017

Za SK ČASQ Pavel Beneš
o.s.
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