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 povinností hráče během turnaje

č.j. SK-2018-03-08-159

Účastník řízení:
Kozák Vlastimil ID 3966, Praha, 608 888 831, plastict@seznam.cz - hráč

Podnět k řízení:
Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK) kontrolou utkání MČR žen, mužů a masters 2018 na webu ČASQ
zjistila, že hráč Vlastimil Kozák nesplnil povinnosti hráče během turnaje.

Nález SK:
Hráč Kozák odehrál při Mistrovství ČR že, mužů a masters konaném v Praze ve dnech 1.-4.3.2018 v kategorií M35+
pouze jedno utkání, z dalšího průběhu turnaje pak bezdůvodně odstoupil. V kategorii mužů však odehrál celkem
čtyři zápasy a to i po odstoupení z kategorie M35+. O zranění se tedy nejednalo a ze strany Vlastimila Kozáka tak
zřejmě došlo k porušení ustanovení Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ.
Znění příslušných článků
I. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE PŘED ZAHÁJENÍM A V PRŮBĚHU TURNAJE
Čl. 140 Hráč je povinen:
-

odehrát v turnaji vždy minimálně dva z vypsaných zápasů (do tohoto počtu se nezapočítává BYE, ale
počítá se skreč)
......

Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů zahájila SK, dle čl.38 Disciplinárního řádu, disciplinární řízení s účastníkem řízení
Vlastimilem Kozákem.

Doplnění údajů k disciplinárnímu řízení
Pro konečné rozhodnutí ve věci výše uvedeného disciplinárního řízení žádá SK účastníka řízení o jeho vyjádření k
výše uvedeným skutečnostem. Vyjádření prosíme doručit nejpozději do 23. března 2018 a to elektronickou poštou
na e-mailovou adresu svec@czechsquash.cz s ověřením doručení. Pokud nebude vyjádření do tohoto termínu
dodáno, SK rozhodne ve věci tohoto disciplinárního řízení bez těchto podkladů.
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Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov, IČ: 481 32 217
Vyjádření účastníka řízení:
a.
V kategorii mužů však odehrál celkem čtyři zápasy a to i po odstoupení z kategorie M35+.
Tohle není pravda. Nejdřív jsem odehrál 4. zápas a pak jsem odstoupil z M35+.
b.
Důvod byla nemoc. Angína. Dokonce mám i neschopenku (od pondělí) - nechodím do práce.
Rozhodnutí SK:
SK při svém šetření dospěla k závěru, že ukončuje řízení bez trestu, jelikož ze strany hráče nedošlo k nesplnění
jeho povinnosti během turnaje.

V Poděbradech 6. dubna 2018

Za SK ČASQ Pavel Beneš
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