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Zápis  z jednání  Soutěžní a disciplinární komise  ČASQ (dále jen SK)  
č. 1/2014 

 

 
 Termín jednání:  23.11.2014 
 Místo jednání:  Sportcentrum Ivanovice, Brno, Černohorská 245/22  
 Přítomní členové SK:  Radim Švec, Pavel Beneš, Ondřej Ertl, Miroslav Krejčí, Kateřina Marková, Miroslav 

Uherka 
 Omluveni:  Josef Fanta 
 
 
  
 Program jednání: 
 

1. SEZNÁMENÍ ČLENŮ SK SE SOUČASNOU SITUACÍ V ČASQ PO POSLEDNÍ VALNÉ HROMADĚ ČASQ 
2. PŘEDÁNÍ AGENDY SK OD BÝVALÉHO PŘEDSEDY SK 
3. NASTAVENÍ SYSTÉMU PRÁCE SK 
4. SYSTÉM SOUTĚŽÍ A SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ PRO SEZÓNU 2015/2016 A JEJICH PŘÍPRAVA 
5. CERTIFIKACE KURTŮ 
6. KRITÉRIA PRO POŘÁDÁNÍ A PŘIDĚLOVÁNÍ TURNAJŮ POŘÁDANÝCH ČASQ 
7. TERMÍNY KONÁNÍ VÝZNAMNÝCH AKCÍ ČASQ 
8. ROZHODČÍ ČASQ 
9. DOKUMENTY A PŘEDPISY ČASQ 
10. ROZPOČET PRO OBLAST SOUTĚŽÍ 
11. KATEGORIE U23 
12. SOUPIS PODNĚTŮ A ŘÍZENÍ 

 
* * * 

 
 
1. SEZNÁMENÍ ČLENŮ SK SE SOUČASNOU SITUACÍ V ČASQ PO POSLEDNÍ VALNÉ HROMADĚ ČASQ 

 
Radim Švec krátce seznámil členy SK se současnou situací v ČASQ po poslední Valné hromadě ČASQ a to 
především: 

 s oblastí předávání agendy ze strany bývalého VV, který doposud současnému vedení ČASQ odmítá 
agendu předat 

 s probíhajícími arbitrážními řízeními s ohledem na výsledky Valné hromady ČASQ 

 se situací kolem webu ČASQ, ke kterému nemá současné vedení ČASQ přístup a nemůže ovlivňovat 
informace na tomto webu zveřejňované. Přístup má pouze prostřednictvím generálního sekretáře 
ČASQ Jana Mutiny do sekce soutěží, kde tento může zadávat výsledky, sestavovat žebříčky, provádět 
registrace apod. Ani předseda SK nemá, i přes opakované žádosti, přístup do této soutěžní sekce 

 o připravovaných mezinárodních akcích pořádaných ČASQ, především pak situací okolo CZJO 2015 a 
2016, kde současný VV ČASQ v současnosti jedná s TJ Hector, který byl bývalým VV pověřen 
uspořádáním CZJO 2015 a 2016 

 se situací s hospodařením ČASQ, kde současný VV nemá z důvodu nepředání agendy prakticky žádné 
podklady pro vyplácení možných pohledávek a také pro sestavení rozpočtu na další období 
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2. PŘEDÁNÍ AGENDY SK OD BÝVALÉHO PŘEDSEDY SK 
 

Radim Švec informoval o stavu předání agendy týkající se soutěží ze strany bývalého předsedy SK Štěpána 
Marko. Agenda byla postupně dopředána dne 18.11.2014. K dnešnímu dni nemá SK ze známých podkladů k 
dispozici, i přes opakované výzvy, následující: 

 žádosti jednotlivých klubů o pořadatelství turnajů a akcí ČASQ pro sezóny 2013/2014 a 2014/2015, na 
základě kterých bylo přiděleno pořadatelství 

 platné dokumenty ČASQ související s oblastí soutěží ve formátech *.doc 

 výsledky anket souvisejících s oblastí soutěží, které dělal minulý VV nebo SK 
 
 
3. NASTAVENÍ SYSTÉMU PRÁCE SK 
 

SK prodebatovala a odsouhlasila systém vzájemné komunikace a systému práce mezi svými členy a to 
následovně:  

 rozhodla o rotaci vedení jednotlivých řízení vedených SK mezi svými členy a to tak, že odpovědností za 
jednotlivá budoucí řízení SK bude vždy pověřen jiný člen SK 

 nastavila systém vzájemné informovanosti jednotlivých členů SK 

 nastavila systém konečného rozhodování v jednotlivých řízeních vedených SK 

 nastavila systém zveřejňování zápisů jednání SK a to tak, že každý měsíc bude zveřejněn zápis SK, který 
bude obsahovat činnost, popřípadě výsledky řízení SK 

 
 

4. SYSTÉM SOUTĚŽÍ A SESTAVOVÁNÍ ŽEBŘÍČKŮ PRO SEZÓNU 2015/2016 A JEJICH PŘÍPRAVA 
 
SK projednala současný systém soutěží jednotlivců i družstev a současný systém sestavování žebříčků 
v jednotlivých kategoriích. Před případnými úpravami pověřila Radima Švece k projednání možných změn a 
úprav v souvislosti s představami VV ČASQ a dopady na webové aplikace ČASQ.  
 
 

5. CERTIFIKACE KURTŮ 
 
SK pověřila Radima Švece k projednání současného stavu souvisejícího s certifikací kurtů dle platných předpisů 
ČASQ. 
 
 

6. KRITÉRIA PRO POŘÁDÁNÍ A PŘIDĚLOVÁNÍ TURNAJŮ POŘÁDANÝCH ČASQ 
 
SK rozhodla o vypracování kritérií pro pořádání a přidělování turnajů pořádaných ČASQ, která vstoupí v platnost 
od sezóny 2015/2016. Termín pro vypracování a zveřejnění – květen 2015 
 
 

7. TERMÍNY KONÁNÍ VÝZNAMNÝCH AKCÍ ČASQ 
 
S ohledem na termíny konání významných akcí ČASQ (MČR, play off a pod.) rozhodla SK o uspořádání anket o 
termínu konání těchto významných akcí mezi hráči, trenéry a u juniorů rodiči. Anketa se uskuteční v průběhu 
letošních mistrovství. Odpovědný za provedení anket bude Radim Švec 
 

8. ROZHODČÍ ČASQ 
 
SK vyzývá Metodickou komisi ČASQ ke zpracování metodického pokynu týkajícího se rozhodčích v ČASQ. Tato 
oblast je dlouhodobě opomíjena a díky tomu „trpí“ celá oblast soutěží. 
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9. DOKUMENTY A PŘEDPISY ČASQ 
 

 SK rozhodla o doplnění a drobných úpravách Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ (dále jen „SŘ“) a to 
z důvodu věcných chyb a nedostatků, neplatných a neaktuálních informací, mylných odkazů a 
nejasných výkladů některých článků, což bylo způsobeno postupnými úpravami SŘ bez zohlednění 
těchto v jiných článcích a souvislostech 

 SK rozhodla o kompletním přepracování Disciplinárního řádu ČASQ z důvodu jeho zastaralosti a 
neaktuálnosti a též z důvodu kolizí některých ustanovení – termín červen 2015 

 SK vyzývá VV a KVS k úpravě dokumentu Dotace v ČASQ v souvislosti s platnými předpisy a zájmy ČASQ. 
 
 

10. ROZPOČET PRO OBLAST SOUTĚŽÍ 
 
SK pověřila Radima Švece, aby s VV ČASQ prodiskutoval otázky rozpočtu ČASQ s ohledem na přípravu rozpočtu 
pro oblast soutěží pro sezónu 2015/2016. Dále také k projednání otázky úhrady nákladů souvisejících s činností 
a zasedáními SK 
 
 

11. KATEGORIE U23 
 
SK se zabývala malým zájmem hráčů o turnaje kategorie U23 a též termínem pořádání MR v těchto kategoriích 
(v současnosti společně s ostatními juniorskými kategoriemi). SK vypracuje rozbor celé situace a navrhne možná 
řešení pro navýšení zájmu o tyto turnaje – termín květen 2015 
 
 

12. SOUPIS PODNĚTŮ A ŘÍZENÍ ŘEŠENÝCH SK 
 

 SK-2014-11-07-064 - Zahájení disciplinárního řízení ve věci podezření z inzultace hráč Petr Rohun – 
řízení probíhá 

 SK-2014-11-11-066 - Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ ve věci vyššího počtu 
přihlášených účastníků na turnaj mužů kategorie C, konaného dne 15.11.2014 v Bowling Squash Relax 
Poděbrady –rozhodnutí je přílohou zápisu 

 SK-2014-11-15-067 – Vyjádření SK ve věci podnětu ESF týkajícího se Vojtěcha Ryby a jeho účasti na 
turnaji Belgian JO – vyjádření je přílohou zápisu 

 podnět Pavla Sládečka k pozdnímu zaslání výsledků extraligy mužů konaných dne 8.11.2014 - pořadatel 
SC Strahov – SK se rozhodla neřešit, jelikož k pochybení nedošlo 

 dotaz Pavla Sládečka k pozdní prezentace družstev k utkání extraligy žen dne 8.11.2014 – SK se 
rozhodla řízení nezahajovat, jelikož k pochybení došlo nejen z důvodu na straně družstev, ale i situaci 
v ČASQ 

 podnět Josefa Fanty k prošetření nevyhovujících kurtu k soutěžím družstev dne 18.10.2014 v Havlíčkově 
Brodě pro 2.ligu mužů B – SK se rozhodla řízení nezahajovat a situaci vyřešila pouze mailem 
s doporučením, aby v budoucnu již k podobným situacím nedocházelo 

 podnět Miroslava Krejčího týkající se hry juniora Tomáše Maryšky bez ochranných brýlí dne 18.10.2014 
v Ostravě v Centru Fajne pro 3.ligu mužů sk.F, - SK se rozhodla řízení nezahajovat, mailem upozornila 
hráče a pořadatele, aby v budoucnu již nedocházelo k podobným situacím.  

 
 
V Brně dne 23.11.2014        Za SK vypracoval Radim Švec 
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