Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 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-2018-02-07-155
Účastníci řízení:
Squashová akademie, z.s. - pořadatel turnaje výkonnostní kategorie A mužů s názvem TECNIFIBER CUP
Squashové Akademie pořádaný ve dnech 20.-21.1.2018
Petr Marek - ředitel turnaje, 731 334 722, p.martin.sq@gmail.com (kontakt dle propozic)
Petr Martin - vrchní rozhodčí, 731 334 722, p.martin.sq@gmail.com (kontakt dle propozic)

Podnět k řízení:
Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) dostala podnět od několika hráčů, že při pořádání turnaje
nebyly dostatečně splněny povinnosti pořadatele, a to:
- špatně (smyšleně) zadané bodové výsledky jednotlivých utkání
- nedostatečné občerstvení pro hráče v sobotu, v neděli pak žádné
- nepřítomnost hl. pořadatele a hl. rozhodčího
- absenci časového harmonogramu (alespoň částečného) v sobotu
- mnohdy zcela chybějící vyhlašování zápasů

Disciplinární řízení:
Před zahájením řízení nedošlo ze strany pořadatele k objasnění situace. Z výše uvedených důvodů zahájila SK
ČASQ, dle čl.38 Disciplinárního řádu, disciplinární řízení s účastníkem řízení Squashovou akademií, z.s., ředitelem
turnaje Petrem Markem a vrchním rozhodčím Petrem Martinem.

Nález SK:
Pro konečné rozhodnutí ve věci výše uvedeného disciplinárního řízení požádala SK ČASQ všechny účastníky řízení
o jejich vyjádření k výše uvedeným skutečnostem. Současně vyzvala pořadatele turnaje k doložení zápisů
jednotlivých zápasů turnaje, což pořadatel turnaje učinil.
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že ze strany Squashové Akademie, z.s. nebylo při pořádání
turnaje zajištěno pro hráče občerstvení a pitný režim ve stanovené míře dle předpisů ČASQ. Dále pak při kontrole
zápisů jednotlivých zápasů turnaje nalezla ve webové aplikaci ČASQ celkem 11 případů zcela špatně zapsaných
výsledků jednotlivých zápasů turnaje v jednotlivých setech (poměr setů byl zadán správný) a v jednom případě byl
výsledek zadán obráceně (prohození hráči).
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.
h)
Pořadatelskou službu v místě squashových kurtů po dobu konání v počtu nejméně dvou osob
l)
Vypracovat propozice akce v souladu se „Soutěžním a klasifikačním řádem ČASQ“
m)
Zajistit turnajový výbor a při jeho výběru respektovat „Soutěžní a klasifikační řád ČASQ“ a dbát na
náležitou kvalifikaci osob do turnajového výboru nominovaných
n)
Zajistit závěrečný ceremoniál
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Znění příslušných článků PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE TURNAJE
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.52

Pořadatel, s výjimkou turnaje dospělých výkonnostní kategorie A, je povinen nejpozději do 48 hodin od
ukončení posledního zápasu turnaje vyplnit výsledky turnaje ve webové aplikaci ČASQ, nebo odeslat
formulář pro zadávání výsledků z turnaje v elektronické podobě na sekretariát ČASQ a v kopii příslušnou
komisi. Pořadatel turnaje dospělých výkonnostní kategorie „A“ je povinen vyplnit výsledky turnaje ve
webové aplikaci ČASQ, nebo odeslat formulář pro zadávání výsledků z turnaje v elektronické podobě na
sekretariát ČASQ a v kopii na příslušnou komisi nejpozději do 23:59 hodin dne, ve kterém byl ukončen
poslední zápas turnaje. Povinností pořadatele je uvádět veškeré výsledky včetně bodového zisku v
jednotlivých setech (vyjma turnajů výkonnostní kategorie D). Pořadatel je povinen po dobu jednoho roku
archivovat originál hracího plánu („pavouka“) a zápisy jednotlivých zápasů vyplněné v průběhu turnaje a
na vyžádání jej bez zbytečného prodlení předložit ČASQ.

Vyjádření účastníků řízení:
Vážení členové soutěžní komise,
Rád bych podal vyjádření k uskutečněnému turnaji A, pořádaného Squashovou akademií, z.s.. Na začátek bych rád
podotknul, že jsem utrpěl nepříjemné zranění v krátké době před turnajem a byl jsem po operaci. Nechci to použít
jako výmluvu nicméně to ovlivnilo pořádání turnaje a vynutilo si to určité změny. Myslím však, že jsem podniknul
opatření, které přispěly k bezproblémovému průběhu turnaje.
Vyjádřím se k jednotlivým bodům, které vedli k podnětu řízení:
1. Špatně (smyšleně) zadané bodové výsledky jednotlivých utkání
Mohl bych požádat o vysvětlení v čem přesně komise spatřuje pochybení? Z mého pohledu došlo k jedné chybě a k
jednomu nedorozumění při zadávání výsledku, a to v případě Michala Jirky a Jaroslava Čecha. U Michala Jirky
přiznávám pochybení, když jsem se spletl a zadal výsledek obráceně. V případě utkání Jardy Čecha a Tomáše Tótha
šlo spíše o nedorozumění, jelikož Jarda nahlásil organizaci turnaje, že zápas skrečoval a tento výsledek byl zadán.
Při zveřejnění výsledků na stránkách asociace pak nahlásil, že se jedná o chybu, a že utkání vyhrál. Nevím komu
tuto změnu v dohodě nahlašoval z organizačního výboru a jestli po nahlášení skreče může hráč ještě mít domluvu
se svým soupeřem, o tom kdo vlastně skrečoval zápas, ale tuto otázku tu již nebudu rozebírat a nechám ji na
vašem posouzení.
Když se podívám na znění článku 52, tak jsem z jeho znění nic neporušil. Výsledky jsem nahlásil včas. Pokud se
jedná o chybně zadané výsledky v článku 52 se o takové situaci nehovoří. Věřím ovšem, že takováto situace není
ojedinělá a mýlit se je lidské.
2. nedostatečné občerstvení pro hráče v sobotu, v neděli pak žádné
Občerstvení bylo dostatečné, jen jsme udělali chybu, že jsme všechno dali najednou a než se někteří dostali k jídlu,
tak už nebyly řízky, ale pouze těstovinový salát. Ptal jsem se hráčů, pokud chtějí ještě přiobjednat řízky, ale všichni
mi odpověděli, že ten těstovinový salát jim bude stačit. V neděli bylo jídlo na recepci. Pouze ho nikdo nevyndal.
Kdyby se některý hráč zeptal, jídlo by dostal. Z mého úsudku nikdo z hráčů jídlo v neděli nevyžadoval, protože hráči
dorazili akorát na čas na svůj zápas a mezi zápasy už hráči neměli chuť se naobědvat, když za „chvíli“ měli opět
nastoupit na kurt.
3.

nepřítomnost hl. pořadatele a hl. rozhodčího
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Pokud vím, tak hlavní pořadatel byl přítomen celou sobotu a k němu jeden spíše dva lidé k ruce. V neděli byla
zajištěna pořadatelská služba o dvou osobách, jak stanoví předpisy. Nikde jsem se nedočetl, že by hlavní
organizátor musel být přítomen po celou dobu turnaje.
Hlavní rozhodčí v podobě mé osoby nebyl přítomen 100% času nicméně na většinu zápasů jsem byl přítomen. Zde
bych požádal o schovívavost kvůli mému stavu, jež jsem popsal výše. Kdyby však byly nějaké problémy ohledně
rozhodování ihned bych je řešil i v mé nepřítomnosti. Žádné stížnosti se ke mně nedostali, tak doufám, že z tohoto
pohledu nic zanedbáno nebylo.
4. absence časového harmonogramu v sobotu
Měli jsme vždy připravené zápasy dostatečně dopředu, aby se mohli hráči rozcvičit.
Nevím kdo, a proč si stěžoval, ale vždy se najde někdo, kdo si na rozpis zápasů ztěžuje 😊
5. mnohdy zcela chybějící vyhlašování zápasů
Vyhlašování zápasů probíhalo stejně, jako na všech ostatních turnajích. Kdyby se zápasy nevyhlašovali, tak by
myslím turnaj vůbec neproběhl. Tato situace však nenastala, pokud vím.
Závěr:
Turnaj probíhal bez jakýchkoli problémů a v průběhu turnaje si nikdo nestěžoval. Doufám, že se náš turnaj nebude
považovat za špatně zorganizovaný, ač z mého pohledu jsem osobně zklamaný, protože jsem byl indisponován a
nemohl jsem se turnaji věnovat naplno.
S pozdravem
Petr Martin
Rozhodnutí SK:
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že ze strany Squashové Akademie, z.s. došlo k porušení předpisů ČASQ
a to tím, že při pořádání turnaje nebylo zajištěno pro hráče občerstvení a pitný režim ve stanovené míře dle
předpisů ČASQ. Dále pak při kontrole zápisů jednotlivých zápasů turnaje bylo zjištěno celkem 11 případů špatně
zapsaných bodových výsledků zápasů v jednotlivých setech (poměr setů je správný) a v jednom případě byl
výsledek zadán obráceně (prohození hráči). Na základě tohoto zjištění SK rozhodla o udělení trestu dle
disciplinárního řádu ČASQ.
SK ČASQ ukládá účastníkům řízení následující tresty:
1/ Squashová akademie, z.s. – pořadatel turnaje - dle čl. 29 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

peněžitá pokuta ve výši 2.750,- Kč

Čl.29 Nesplnění povinností pořadatele
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, které řádně a včas nesplní povinnosti pořadatele
sportovních akcí stanovené předpisy ČASQ, a to zejména: vydání propozic, zajištění rozhodčího, zadání, nahlášení a
publikace výsledků nebo zaslání klasifikačních podkladů. Shodně může být potrestán klub, jehož družstvo nesplní
povinnosti pořadatele v soutěži družstev, případně klub, jehož družstvo neposkytne pro splnění povinností
pořadatelského družstva potřebnou součinnost (např. opomenutí zaslání nebo odsouhlasení výsledků utkání na
ČASQ). Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 10.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ a jeho organizačními složkami až na dobu 12 měsíců
Peněžitá pokuta je splatná do 15-ti kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet ČASQ
č.ú. 107-2923330277/0100, variabilní symbol 2018155. Termínem úhrady se rozumí připsání prostředků na
uvedený účet.
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2/ Petr Marek - ředitel turnaje - dle čl. 21 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

napomenutí

Čl.21 Nedbalý výkon funkce
Jako nedbalý výkon funkce je posuzováno takové jednání, kterého se dopustí funkcionář ČASQ všech stupňů nebo
rozhodčí, které má za následek neregulérnost zápasu, utkání nebo soutěže, výtržnosti na kurtu nebo v hledišti,
nebo kterým jsou opakovaně porušovány předpisy ČASQ a pravidla squashe, zejména nepředložení zprávy o
průběhu a výsledku soutěže ve stanoveném termínu, nebo zmaření výkonu rozhodnutí podle disciplinárního řádu.
Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 3.000,-Kč
b) zastavení výkonu funkce na dobu do 3 měsíců
3/ Petr Martin - hlavní rozhodčí - dle čl. 21 Disciplinárního řádu ČASQ trest
-

napomenutí

Čl.21 Nedbalý výkon funkce
Jako nedbalý výkon funkce je posuzováno takové jednání, kterého se dopustí funkcionář ČASQ všech stupňů nebo
rozhodčí, které má za následek neregulérnost zápasu, utkání nebo soutěže, výtržnosti na kurtu nebo v hledišti,
nebo kterým jsou opakovaně porušovány předpisy ČASQ a pravidla squashe, zejména nepředložení zprávy o
průběhu a výsledku soutěže ve stanoveném termínu, nebo zmaření výkonu rozhodnutí podle disciplinárního řádu.
Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 3.000,-Kč
b) zastavení výkonu funkce na dobu do 3 měsíců

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 Uherském Hradišti 6. března 2018
Uherka

Za SK ČASQ PaeDr. Miroslav

+420 776 814 960 * info@czechsquash.cz * www.czechsquash.cz

4

