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Věc: Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ ve věci pozdního zaslání propozic
turnaje
Č.j.:

SK-2015-01-03-070

Účastnící řízení:
SCC Hradec Králové, Hradecká 1770, Hradec Králové

Podnět k řízení:
Při kontrole dodržování termínů pro zasílání propozic turnajů jednotlivců zjistila Soutěžní a disciplinární komise
ČASQ (dále jen SK ČASQ), že výše uvedený klub, jež je pořadatelem turnaje, nedodržel termín pro zaslání propozic
stanovený v předpisech ČASQ.

Nález SK:
Turnaj juniorů kategorie B konaný ve dnech 10.-11.1.2015
Termín pro zaslání propozic dle příslušných předpisů ČASQ je 14 dnů před zahájením akce. Jelikož tyto nebyly na
webu ČASQ zveřejněny ani dne 2.1.2015, byl dne 3.1.2015 kontaktován generální sekretář ČASQ, který sdělil, že
propozice byly pořadatelem zaslány na sekretariát ČASQ v ranních hodinách dne 3.1.2015 a že obsahují věcné
chyby. Pořadatel byl vyzván k odstranění těchto nedostatků.

Znění příslušných článků Soutěžního řádu ČASQ
Čl.37 Pořadatel soutěže jednotlivců (turnaje) je povinen vypracovat propozice přidělené akce prostřednictvím webové
aplikace ČASQ pod svým přístupem, případně v elektronické podobě a zaslat na sekretariát ČASQ. Propozice musí
obsahovat všechna předepsaná všeobecná i technická ustanovení dle vzoru (viz příloha č. 11 „Propozice turnaje“) a
musí být předložena nejméně 14 dnů před zahájením přidělené akce. Propozice jsou rozeslány mailem na kluby nebo
jsou zveřejněny na www stránkách ČASQ po schválení příslušnou komisí.
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Disciplinární řízení:
Z výše uvedených důvodů tímto zahajuje SK ČASQ disciplinární řízení s klubem:
SCC Hradec Králové, Hradecká 1770, Hradec Králové

Vyjádření účastníků řízení:
Dobrý den,
na základě vzniklé situace z října 2014, kdy nám zde zemřela manažerka Mgr. Jana Kosinková jsem byla pověřená
převzetím jejích povinností, bohužel se stále seznamuji se spoustou nových věcí a pravidel, tudíž jsem pozdě
zaslala sekretariátu propozice k turnaji, který se bude konat 10. – 11.1.2015. Nyní jsem si již vědoma, že propozice
jsou potřeba zaslat nejpozději 14 dní před konáním turnaje.
Velice se omlouvám a v budoucnu se toto nebude opakovat. Tímto prosím o prominutí přestupku vůči asociaci.
Přeji hezký den. Petra Kluková, odpovědná vedoucí SQ centrum s.r.o.

Rozhodnutí SK:
SK při svém šetření dospěla k závěru, že k provinění dle nálezu SK došlo pochybením na straně pořádajícího klubu
– účastníka řízení. Na základě tohoto zjištění SK rozhodla o udělení trestu dle disciplinárního řádu ČASQ.
SK ČASQ ukládá klubu SCC Hradec Králové, Hradecká 1770, Hradec Králové dle čl. 10 Disciplinárního řádu ČASQ
vzhledem k nestandardní situaci trest – napomenutí.

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.
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V Brně dne 8. ledna 2015

Za SK ČASQ ing. Radim Švec
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