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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci změny 
domácích kurtů VŠSK Univerzita Zlín 
 
Č.j.:  SK-2015-01-22-073 
 
 
SK ČASQ rozhodla ve věci žádosti klubu VŠSK Univerzita Zlín o změnu domácích kurtů družstev:  

• VŠSK Dunlop Univerzita Zlín A pro utkání 1. ligy mužů skupina C,  která se měla konat v termínu 14. – 15. 2. 2015 ve 
Zlíně – Malenovicích 

• VŠSK Dunlop Univerzita Zlín B pro utkání 2. ligy mužů skupina F,  která se měla konat v termínu 10. 5. 2015 ve Zlíně 
– Malenovicích 

 
POVOLIT změnu domácích kurtů dle zaslané žádosti. Nová adresa domácích kurtů družstev VŠSK Dunlop Univerzita Zlín A a 
VŠSK Dunlop Univerzita Zlín B je: 
 
Sportovní centrum Otrokovice 
Jožky Jabůrkové 1819 
765 02 Otrokovice 
  
Odůvodnění: 
  
SK obdržela žádost klubu VŠSK Univerzita Zlín, prostřednictvím p. Miroslava Šenkeříka, provést změnu adresy kurtů 
pořadatele pro utkání 5. a 6. kola 1. ligy mužů sk.C konaná v termínu 14. – 15. 2. 2015 ve Zlíně - Malenovicích a pro utkání 8. 
kola 2. ligy mužů sk.F konaná v termínu 10. 5. 2015 ve Zlíně - Malenovicích. Ze žádosti vyplývá, že domácí kurty obou 
družstev budou z důvodu přestavby centra dočasně uzavřeny a p. Šenkeřík zajistil odehrání zápasů na jiném centru. SK 
celou situaci posoudila jako “vyjímečnou situaci nezaviněnou pořadatelem” a rozhodla provést změnu BEZ povinnosti 
pořadatele uhradit poplatek 1 000,- Kč, jak ukládá čl. 139 Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ. 
  
SK ukládá dále následující povinnosti: 
  

• gen. sekretář ČASQ provede změny na webu nejpozději do 29.1. 2015 

• gen. sekretář ČASQ provede změnu časů začátku utkání z důvodu jiného počtu kurtů a tyto zveřejní na webu 
nejpozději do 29.1.2015 

• p. Šenkeřík seznámí kapitány všech zúčastněných týmů s novými skutečnostmi (změna adresy centra, změna časů 
začátku utkání) prostřednictvím e-mailu s potvrzeným doručením nejpozději do 31. 1. 2015. 

  
Nedodržení povinností pořadatele vyplývající z tohoto rozhodnutí bude považováno za porušení jeho povinností. 
 

V Brně dne 22. ledna 2015   Za SK ČASQ ing. Radim Švec                
Česká asociace squashe, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ: 481 32 217

 


