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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci 
oprávněnosti startu hráče v ligové soutěži 
 
 
Č.j.:  SK-2015-02-23-079 
 
 
Účastník řízení: 
 
SK SQUASHSPORT, Mladenovova 3230/1, Praha 4, PSČ 142 00, družstvo - SQUASHSPORT SQUASHARENA B, 2.liga 
muži sk.C 

 
 
Podnět k řízení: 
 
SK ČASQ obdržela od sekretariátu ČASQ informaci, že hráč Martin Muller, usr004595, nebyl v době konání 
ligových utkání, která se uskutečnila ve dnech 14. a 15.2.2015, uveden na soupisce družstva, za něž nastoupil 
k utkáním 2.ligy mužů sk.C.  
 
 
Nález SK: 
 
SK ČASQ prověřila výsledkové listiny družstva SQUASHSPORT SQUASHARENA B, jež se účastní 2.ligy mužů, sk.C. a 
došla k závěru,  že hráč Martin Muller, usr004595, nastoupil za toto družstvo k utkáním která se uskutečnila ve 
dnech 14. a 15.2.2015 na pozici hráče č.2, aniž by byl v době konání utkání uveden na soupisce SQUASHSPORT 
SQUASHARENA B: 
 
 
Znění příslušných článků Soutěžního řádu ČASQ:  
 

Čl.116 Za plnění povinností družstva a jeho kapitána odpovídá klub. 

 

Čl.126 Jestliže k utkání nastoupí hráči, kteří nejsou uvedeni na platné soupisce, budou jejich družstvu skrečovány zápasy od 

první špatně nasazené pozice dolů, včetně této pozice. 

 

Čl.131 Za správnost soupisek v plné míře odpovídá klub a to bez ohledu na to, zda řídicí orgán neopravil nesprávnosti na 

soupisce. Za nominaci hráčů k utkání zodpovídá kapitán družstva. 
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Rozhodnutí SK ČASQ: 
 
SK ČASQ při svém šetření dospěla k závěru, že k provinění dle nálezu SK ČASQ došlo pochybením na straně 
účastníka řízení. Na základě tohoto zjištění SK ČASQ rozhodla o udělení trestů dle Soutěžního a klasifikačního řádu 
ČASQ a dle Disciplinárního řádu ČASQ.  
 
SK ČASQ ukládá účastníkovi řízení následující tresty:  
 
SK SQUASHSPORT, Mladenovova 3230/1, Praha 4, PSČ 142 00, družstvo - SQUASHSPORT SQUASHARENA B, 2.liga 
muži sk.C 

• dle čl. 126 SŘ trest - kontumace výsledků družstva SQUASHSPORT SQUASHARENA B, 2.liga muži sk.C 
od první špatně nasazené pozice dolů, včetně této pozice 

• dle čl. 21 Disciplinárního řádu ČASQ za porušení čl.116 a 131 Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ 
trest – peněžitá pokuta ve výši 1.000,-Kč 

 
 
Tato pokuta je splatná do 28. března 2015 na účet ČASQ č.ú. 107-2923330277/0100, variabilní symbol 2015079. 
Termínem úhrady se rozumí připsání prostředků na uvedený účet. Pokud nebude tato pokuta uhrazena ve 
stanoveném termínu, nebude všem družstvům výše uvedeného klubu umožněno zúčastňovat se soutěží družstev 
pořádaných ČASQ a to až do úplného uhrazení této pohledávky. O uhrazení pokuty je klub SK SQUASHSPORT 
povinen informovat SK ČASQ prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu svec@czechsquash.cz a to 
nejpozději do dne splatnosti uvedené pokuty. 
 
 
Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí SK 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. 
 
 
 

V Brně dne 23. února 2015    Za SK ing. Radim Švec     
Česká asociace squashe, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ: 481 32 217

 


