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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci soupisek
extraligových týmů mužů a žen
Č.j.:

SK-2017-02-14-137

Účastníci řízení:
1. Squash centrum club HK - družstvo SCC Hradec Králové "A" – Oliver Team – extraliga muži
2. HKC Ostrava – družstvo All4sport – extraliga ženy
3. Squash Moravská Slavia Brno z.s. – družstvo Moravská Slavia Dream Team – extraliga ženy

Nález SK ČASQ:
Při kontrole soupisek extraligových týmů mužů a žen před utkáními extraligy, která se uskutečnila ve dnech 25. –
26. února 2017 bylo zjištěno, že výše uvedená družstva měla soupisky v rozporu se Soutěžním a klasifikačním řádem
ČASQ (dále jen SŘ) a to konkrétně s ustanovením čl. 183 SŘ.
Znění příslušných článků Soutěžního řádu ČASQ:
Čl.183 - Aby družstvo mohlo být zaregistrováno k soutěži družstev, musí soupiska obsahovat minimálně dále
uvedené počty hráčů s českým občanstvím s roční registrací do soutěží. Do tohoto počtu se nezapočítávají hostující
hráči a hráči uvedení na soupiskách více družstev (pendl).
 pro soutěž mužů - 3 stálé hráče
 pro soutěž žen - 2 stálé hráčky.
SK ČASQ výzvou č.j. SK-2017-02-14-137 ze dne 14.2.2017:
 vyzvala kluby SCC Hradec Králové a Squash Moravská Slavia Brno z.s. ke sdělení, jakým způsobem má SK
ČASQ soupisku upravit s ohledem na splnění ustanovení čl. 183 SŘ
 oznámila klubu HKC Ostrava, že opravu soupisky provede SK ČASQ sama s okamžitou platností a to z
důvodu, že existuje pouze jediná varianta řešení, jíž je zrušení pendlu hráčky Denisy Tiché.
Následně SK ČASQ provedla deklarované změny na výše uvedených soupiskách.

Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů zahájila SK ČASQ dle čl.38 Disciplinárního řádu disciplinární řízení s výše uvedenými
účastníky řízení

Vyjádření účastníků řízení:
1/ SCC Hradec Králové –
Cau, tak u me zrusime pendl. Staci to takhle nebo musime udelat neco na nasi strane? Kuba Kosinka
2/ Corkers Ostrava, z.s. (dříve HKC Ostrava)
Dobry den, pokud jde o druzstvo All4sport (klub HKC Ostrava), zahajene rizeni povazujeme za bezpredmetne. SK ve
svem dokumentu SK-2017-02-14-137 po klubu nepozaduje zadnou akci, pouze jasne deklaruje, ze zmena bude
provedena bez ohledu na stanovisko klubu. Z nize uvedeno textu je evidentni, ze zmenu mela provest SK CASQ
sama. Pokud tak neucinila, mela by SK zahajit disciplinarni rizeni sama se sebou.
„oznamuje družstvu All4sport (klub HKC Ostrava), že opravu soupisky provede SK ČASQ sama s okamžitou platností
a to z důvodu, že existuje pouze jediná varianta řešení, jíž je zrušení pendlu hráčky Denisy Tiché“
S pozdravem, ing. P a v e l S l a d e c e k, TJ HKC Ostrava
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3/ Squash Moravská Slavia Brno z.s.
Dobry den, potvrzujeme prijeti. Omlouvame se za pochybeni, ktere vzniklo nedopatřením. Mame nektere hracky na
materske dovolene a jine nehrajici a v ramci optimalizace soupisek jsme tento pozadavek prehledli. Nicmene toto
prehlednuti nebylo v zadnem propade umyslne. Dekuji za pochopeni, pekny den.
Katka Markova

Rozhodnutí SK ČASQ:
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že ze strany všech účastníků řízení došlo k porušení. Na základě tohoto
zjištění SK rozhodla o udělení trestů dle disciplinárního řádu ČASQ.
SK ČASQ ukládá účastníkům řízení dle čl. 31 Disciplinárního řádu ČASQ za porušení čl. 183 SŘ následující tresty:
1. Squash centrum club HK
- peněžitá pokuta ve výši 2.000,-Kč
2. HKC Ostrava
- peněžitá pokuta ve výši 3.000,-Kč
3. Squash Moravská Slavia Brno z.s.
- peněžitá pokuta ve výši 2.000,-Kč
Při stanovování trestů přihlédla SK ČASQ ke skutečnostem, jak daný klub s SK ČASQ spolupracoval v průběhu řízení.
Znění příslušných článků Disciplinárního řádu ČASQ:
Čl.31 Porušení ustanovení soutěžního řádu
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud osoby oprávněné za ně jednat, v souvislosti s
jednáním za squashový klub, poruší ustanovení Stanov ČASQ nebo předpisy ČASQ. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 20.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ až na dobu 10 měsíců
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:
 Squash centrum club HK
20171371
 HKC Ostrava
20171372
 Squash Moravská Slavia Brno z.s. 20171373
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 Brně 10.3.2017

Za SK ČASQ Ing. Radim Švec
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