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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci startu
hráče v extralize mužů
Č.j.:

SK-2015-03-20-083

Podnět:
SK ČASQ obdržela žádost o rozhodnutí, od zástupce družstva Buldoci Praha (klub ixi club (Čechie Pardubice Cihelna),
hrajícího extraligu mužů, týkající se možné účasti hráče Gregory Gaultiera, usr004178, v play off extraligy mužů, které se
uskuteční ve dnech 22.-23.5.2015.

Rozhodnutí SK:
SK ČASQ rozhodla, ve věci žádosti zástupce družstva Buldoci Praha, že hráč Gregory Gaultier, usr004178, splnil veškeré
podmínky pro účast v play off, popřípadě v baráži, a může nastoupit za družstvo Buldoci Praha v utkáních play off, popř. v
baráži, v hrací sezóně 2014/2015, jež se uskuteční v termínu 22.-23.5.2015.

Odůvodnění:
Hráč Gregory Gaultier je členem klubu ixi club (Čechie Pardubice Cihelna) a je řádně uveden na soupisce družstva Buldoci
Praha. V termínu 31.1.–1.2.2015 se zúčastnil utkání základní části extraligy mužů, která se uskutečnila v Brně a ve kterých za
svoje družstvo odehrál tři utkání, čímž splnil veškeré podmínky pro to, aby mohl za svoje družstvo následně nastoupit v play
off nebo baráži. Hráč Gregory Gaultier byl řádně nominován ke všem výše uvedeným utkáním a byl přítomen v místě konání
utkání v době prezentace před každým jednotlivým utkáním svého družstva. Svá utkáním na pozici č.1, jež měla být
odehrána v pořadí zápasů utkání družstev jako třetí v pořadí (pořadí utkání bylo 4, 3, 1, 2), prohrál skrečí.
SK ČASQ má za to, že čl.150 Soutěžního a klasifikačního řádu (dále jen SŘ) říká, že utkání je zahájené, jestliže je v prvním
zápase odehrán první míč, čímž m.j. i utkání Gregory Gaultiera byla zahájená. Z pohledu SŘ je nepodstatné, zdali hráč v
utkání zvítězil, prohrál nebo jej skrečoval nebo se mohl případně zranit nebo onemocnět (nevolnost) v průběhu svého
jednotlivého utkání nebo v době než přišlo jeho utkání na řadu a to ať již vlastní vinou nebo cizím zapříčiněním..
Dále pak SK ČASQ má za to, že smyslem článku 123 STP je, aby si družstva nemohla pro play off a baráže přivést hráče, kteří
se žádných utkání v rámci ČASQ do té doby nezúčastnili a s týmem, na jehož soupisce jsou uvedeni, nemají v podstatě nic
společného. Jedná se především o vyloučení možnosti, aby si družstva takovéto hráče zaregistrovala, nebo aby takovýmto
hráčům vyřídila hostování, těsně před play off nebo baráží a ti následně mohli za takovéto družstvo nastoupit v play off
nebo baráži (jednalo by se v podstatě o úplně jiná družstva, než která odehrála základní část dané soutěže). Toto zjevně
není případ hráče Gregory Gaultiera. Ten je dlouhodobě členem týmu Buldoci Praha, navíc při výše uvedených utkáních byl
prokazatelně přítomen, uveden na soupisce, řádně nominován k utkáním a těchto utkání se zúčastnil, byť prohrál skrečí.
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Dále pak SK ČASQ má za to, že smyslem věty v čl. 123 SŘ: "Za odehrané utkání pro účely tohoto článku se považuje i pokud
hráč zvítězil bez boje (BYE, SCR, volný los a pod.)", je především skutečnost, aby nemohlo dojít k situaci, že hráč se k utkání
dostaví s ohledem na splnění podmínek pro účast v play off nebo baráži, ale některý ze soupeřů spekulativně proti němu
nepostaví soupeře, takový hráč pak zvítězí Bye nebo scr. Sice se mu následně započtou z utkání body do žebříčku
jednotlivců ČASQ (50%), ale utkání by se na kurtu neodehrálo. To stejné platí v opačném případě.
SK ČASQ konzultovala celou záležitost i s Výkonným výborem ČASQ, jež provádí výklad SŘ. VV ČASQ souhlasil s výkladem SŘ,
tak, jak jej provedla SK ČASQ.
SK ČASQ v souvislosti s touto situací upozorňuje na skutečnost, že ve webové aplikaci ČASQ, pomocí níž se zpracovávají
výsledky ligových utkání je programátorská chyba, jelikož do ní nelze správně zapsat výsledek utkání jednotlivce v případě,
že dojde ke skrečování utkání. V takovémto případě se do aplikace musí zadat označení Bye místo jména hráče, což je
v rozporu se SŘ.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí SK ČASQ je možno podat odvolání k Arbitrážní komisi ČASQ do 15 dnů ode dne doručení tohoto
rozhodnutí. Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem. Arbitrážní komise musí rozhodnout do 30 dnů od doručení
odvolání. V případě, že si rozhodnutí vyžádá shromáždění většího množství podkladů, vyslechnutí svědků apod. je možné
ukončení řízení adekvátně prodloužit. O tomto prodloužení a jeho délce je povinna Arbitrážní komise uvědomit účastníka
řízení.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí SK musí být doloženo dokladem o zaplacení 2.000,-Kč na účet ČASQ. V případě, že
odvolání bude vyhověno, vrací se poplatek odvolateli. V opačném případě poplatek propadá ČASQ.
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V Brně dne 20. března 2015

Za SK ČASQ ing. Radim Švec
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