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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl.1

Účelem disciplinárního řádu je přispívat k dodržování pravidel chování členů ČASQ, zejména pravidel sportovní
činnosti, zásad sportovního a společenského chování a zásad sportovní etiky. Disciplinární řízení i vlastní
rozhodnutí musí mít výchovný účinek na provinilého i ostatní sportovce, včetně veřejnosti.

Čl.2

O disciplinárních proviněních rozhoduje příslušná komise ČASQ. Disciplinární provinění je porušení stanovených
povinností při sportovní činnosti, či v souvislosti s touto činností. Pravidla této činnosti vychází z předpisů ČASQ
a obecně platných předpisů.

Čl.3

Podle disciplinárního řádu může být postižen jednotlivec i kolektiv přesto, že byl za totéž provinění postižen
podle soutěžního, přestupního, registračního nebo jiného řádu ČASQ.

Čl.4

Disciplinárními orgány jsou Soutěžní komise a Komise mládeže. Příslušná komise rozhoduje o všech
disciplinárních proviněních.

Čl.5

Odvolacím orgánem je Arbitrážní komise. Arbitrážní komise jako odvolací orgán řeší odvolání proti rozhodnutí
příslušné komise.

II. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY
Čl.6

Při stanovování druhu trestu přihlédne disciplinární orgán zejména k závažnosti provinění, jeho dopadu na
ČASQ a veřejnost a dále k tomu,
zda byl provinilec pro stejné nebo podobné disciplinární provinění v
minulosti již potrestán.

Čl.7

Trestá-li disciplinární orgán za několik disciplinárních provinění, uloží trest, který se vztahuje k nejzávažnějšímu
provinění. K ostatním disciplinárním proviněním přihlédne jako k přitěžujícím okolnostem.

Čl.8

V případe, že byl provinilec již jednou jakýmkoli způsobem disciplinárně potrestán za období posledních 12-ti
měsíců, nelze uložit podmíněné odložení trestu.

Čl.9

Jednotlivé druhy trestu mohou být ukládány i současně, s výjimkou peněžitých pokut a napomenutí .

III. DRUHY TRESTŮ
Čl.10 Napomenutí
Tento trest je možno uložit alternativně místo přísnějšího potrestání, jedná-li se o méně závažné provinění,
první disciplinární provinění, nebo je-li předpoklad, že napomenutí stačí k dosažení účelu disciplinárního řádu.
Čl.11 Peněžitá pokuta do výše 500,-Kč
Tento trest se ukládá za méně závažná disciplinární provinění, zejména proti ustanovení jednotlivých řádů
ČASQ.
Čl.12 Peněžitá pokuta od 500,-Kč do 3.000,-Kč
Tento trest se ukládá za disciplinární provinění závažnějšího charakteru, zejména proti ustanovení jednotlivých
řádů ČASQ.
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Čl.13 Peněžitá pokuta od 3.000,-Kč do 10.000,-Kč
Tento trest může být uložen za zvlášť závažné nebo úmyslné disciplinární provinění proti ustanovení
jednotlivých řádů ČASQ, nebo které poškodilo dobrou pověst ČASQ v tuzemsku nebo zahraničí.
Čl.14 Zastavení závodní činnosti
Tento trest může být uložen za disciplinární provinění v souvislosti s účastí na mistrovských soutěžích ČASQ
v tuzemsku, na zahraničních a reprezentačních akcích, nebo za fyzické napadení nebo pohrůžku tímto
napadením v souvislosti se sportovní činností. Zastavení závodní činnosti se může týkat domácích soutěží,
zahraničních a reprezentačních akcí samostatně nebo souběžně, tak aby bylo dosaženo účelu disciplinárního
řádu. Zastavení závodní činnosti může být uloženo maximálně v délce 18 měsíců.
Čl.15 Zákaz výkonu funkce
Tento trest může být uložen nejvýše na 36 měsíců za disciplinární provinění, v souvislosti s výkonem funkce při
zabezpečování mistrovských soutěží jednotlivců či družstev, domácích i mezinárodních.
Čl.16 Zákaz vstupu do squashového areálu při akcích a soutěžích pořádaných ČASQ
Tento trest může být uložen za fyzické napadení nebo pohrůžku tímto napadením v souvislosti se sportovní
činností na období až 24 měsíců.
Čl.17 Zákaz pořádání mistrovských soutěží ČASQ
Tento trest může být uložen pořadateli za nedostatečné zajištění pořadatelské služby, nebo za falšování
sportovně technických dokladů a výsledků, na období až 24 měsíců.
Čl.18 Vyloučení z řad ČASQ
Tento trest se ukládá pouze při mimořádném a závažném disciplinárním provinění, závažném poškození
dobrého jména nebo zájmů ČASQ, kde nelze předpokládat, že jiný trest splní výchovný účel. Vyloučení je
doživotní. O případném znovupřijetí rozhoduje pouze VV ČASQ, a to nejdříve za 5 let po pravomocném
rozhodnutí o vyloučení.

IV. DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ
Disciplinární provinění jednotlivců
Čl.19 Nesportovní a nevhodné chování
Za nesportovní chování po dobu soutěže je považováno zejména pokřikování na dvorci, nevhodná kritika hráče,
soupeře, rozhodčího, diváků, házení raketou, úmyslné odpálení míče mimo kurt, do obecenstva, po soupeři,
úmyslné zdržování hry, úmyslný fyzický kontakt se soupeřem, svévolné opuštění dvorce, nevhodné oblečení.
Za nevhodné chování je považováno chování v rozporu s etikou sportovce nebo
funkcionáře a to na dvorci i mimo něj. Za takové nesportovní a nevhodné chování se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do výše 500,-Kč
b) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na období do 3 měsíců
Čl.20 Zvlášť nesportovní chování
Za zvlášť nesportovní chování, je považováno zejména slovní napadení, zesměšňování, urážky nebo hanlivé
výroky ve vztahu k soupeři, trenéru, rozhodčím, funkcionářům, divákům, a to na dvorci i mimo něj po celou
dobu soutěže. Za takové nesportovní chování se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 500,-Kč do 3.000,-Kč
b) zastavení závodní činnosti nebo zákaz výkonu funkce na období od 3 do 10 měsíců
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Čl.21 Nedbalý výkon funkce
Jako nedbalý výkon funkce je posuzováno takové jednání, kterého se dopustí funkcionář ČASQ všech stupňů
nebo rozhodčí, které má za následek neregulérnost zápasu, utkání nebo soutěže, výtržnosti na kurtu nebo v
hledišti, nebo kterým jsou opakovaně porušovány předpisy ČASQ a pravidla squashe, zejména nepředložení
zprávy o průběhu a výsledku soutěže ve stanoveném termínu, nebo zmaření výkonu rozhodnutí podle
disciplinárního řádu. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 3.000,-Kč
b) zastavení výkonu funkce na dobu do 3 měsíců
Za neoprávněný start je považována účast v soutěži za klub v rozporu s předpisy ČASQ, sám za sebe v průběhu
výkonu trestu zastavení činnosti a dále neoprávněný start v jiné věkové kategorii. Za takové jednání se ukládá
trest:
a) peněžitá pokuta od 1.000,-Kč do 2.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 2 do 10 měsíců
Čl.22 Neomluvená neúčast
Podle tohoto článku je postihována neúčast hráče bez řádného důvodu a včasné omluvy na soutěžích, na které
se hráč přihlásil sám nebo byl svým klubem nebo ČASQ řádně přihlášen nebo nominován. Za takové jednání je
možno udělit trest:
a) peněžitá pokuta do 1000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu do 1 měsíce
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání podle předchozího odstavce, které může vést k
poškození dobrého jména ČASQ. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 3.000,-Kč do 20.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 2 do 12 měsíců
Čl.23 Falšování a zkreslování sportovně technických dokladů
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání, kdy jsou za účelem dokonání disciplinárního
provinění falšovány nebo neoprávněně upravovány sportovně technické dokumenty, zejména registrační
průkazy, soupisky, výsledky utkání a soutěží apod. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 3.000,-Kč do 10.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 10 do 18 měsíců
Čl.24 Ovlivňování výsledku zápasu a utkání
Za ovlivňování výsledku zápasu a utkání je považováno takové úmyslné jednání, které v rozporu se sportovní
etikou, ať přímo nebo nepřímo, vede k ovlivnění výsledku soutěže v rozporu předpisy ČASQ. Za takové jednání
se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 1.000,-Kč do 5.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 2 do 12 měsíců
Za zvlášť závažné disciplinární provinění je považováno jednání podle předchozího odstavce, které bylo
provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 10.000,-Kč do 50.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců
Čl.25 Hrubé porušení sportovní etiky
Podle tohoto článku je postihováno jednání, spočívající ve zvlášť hrubém, případně opakovaném porušení
předpisů ČASQ nebo obecně platných zásad sportovní etiky. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 1.000,-Kč do 50.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců
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Čl.26 Inzultace
Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka fyzickým násilím soupeři, hráči, rozhodčímu, funkcionáři
nebo divákovi v souvislosti se sportovní činností. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 5.000,-Kč do 50.000,-Kč
b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců
c) zákaz vstupu do squashových areálů při konání soutěží řízených složkami ČASQ
Čl.27 Použití dopingových prostředků
Podle tohoto článku je postihováno prokázané použití dopingových prostředků v souvislosti se sportovní
činností, přičemž se jedná o dopingový prostředek, který je uveden v příslušném seznamu „Směrnice pro
kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“, kterou je ČASQ vázán. Směrnice je k dispozici na adrese
http://www.antidoping.cz/smernice_pro_kontrolu.htm. Za takové jednání se ukládá trest podle ustanovení
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu.

Disciplinární provinění klubů
Čl.28 Nezajištění dostatečné pořadatelské služby
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud nezajištěním dostatečné pořadatelské služby
umožní na sportovních akcích schválených ČASQ, nesportovní chování hráčů, diváků, včetně rodičů a
doprovodu hráčů, pokřikování na hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a jiné výtržnosti, které narušují klidný a
nerušený průběh sportovní akce. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 10.000,-Kč
b) zákaz hry na domácích kurtech při mistrovském utkání na období až 6 měsíců
Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje, jestliže jednání podle předchozího odstavce může vést k
vážnému narušení soutěže nebo turnaje. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ a jeho organizačními složkami až na dobu 12 měsíců
Čl.29 Nesplnění povinností pořadatele
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, které řádně a včas nesplní povinnosti pořadatele
sportovních akcí stanovené předpisy ČASQ, a to zejména: vydání propozic, zajištění rozhodčího, zadání,
nahlášení a publikace výsledků nebo zaslání klasifikačních podkladů. Shodně může být potrestán klub, jehož
družstvo nesplní povinnosti pořadatele v soutěži družstev, případně klub, jehož družstvo neposkytne pro
splnění povinností pořadatelského družstva potřebnou součinnost (např. opomenutí zaslání nebo odsouhlasení
výsledků utkání na ČASQ). Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 10.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ a jeho organizačními složkami až na dobu 12 měsíců
Čl.30 Falšování a zkreslování sportovně technických dokladů
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud funkcionáři nebo členové squashových klubů
zfalšují sportovně technické doklady (zejména registrační průkazy, soupisky, hrací plány, výledky apod.). Za
takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta od 10.000,-Kč do 50.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ až na dobu 12 měsíců
Čl.31 Porušení ustanovení soutěžního řádu
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud osoby oprávněné za ně jednat, v souvislosti s
jednáním za squashový klub, poruší ustanovení Stanov ČASQ nebo předpisy ČASQ. Za takové jednání se ukládá
trest:
a) peněžitá pokuta do 20.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží řízených ČASQ až na dobu 10 měsíců
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Čl.32 Nezajištění akcí uložených VV ČASQ
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud nezajistí řádným způsobem průběh akce, jejímž
pořádáním byly ČASQ nebo jejími organizačními složkami pověřeny. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží až na dobu 12 měsíců
Čl.33 Neodehraní předepsaného počtu utkání
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud se jejich družstvo hrající soutěž družstev více než
dvakrát k utkání nedostaví nebo se dostaví v nedostatečném počtu bez adekvátní omluvy nebo objektivních
příčin. V takovémto případě bude tento klub potrestán tím, že bude vyloučen ze soutěže družstev a v
následujícím ročníku má právo být zařazen do nejnižší soutěže a to za předpokladu, že vyrovná veškeré závazky
vůči ČASQ a splní veškeré podmínky stanovené pro přijetí družstva do soutěže. Za takové jednání se ukládá
podle počtu neodehraných utkání trest:
a) vyloučení ze soutěže družstev
b) peněžitá pokuta do 5.000,-Kč
Čl.34 Maření výkonu rozhodnutí disciplinárního orgánu nebo orgánu řízení soutěží
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud osoby oprávněné za ně jednat svým jednáním
maří, či zmaří výkon rozhodnutí disciplinárního orgánu nebo orgánu řízení soutěží. Za takové jednání se ukládá
trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) zákaz pořádání soutěží až na dobu 10 měsíců
Za zvlášť závažné disciplinární provinění se považuje, jestliže jednání podle předchozího odstavce bylo
provedeno za úplatu nebo ve formě slibu úplaty. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) vyloučení ze soutěže
Čl.35 Ovlivňování výsledku zápasu, utkání či soutěže
Podle tohoto článku jsou postihovány squashové kluby, pokud osoby oprávněné za ně jednat svým jednáním v
rozporu se sportovní etikou, ať přímo nebo nepřímo, ovlivní nebo se pokusí ovlivnit výsledek zápasu, utkání či
soutěže. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) vyloučení ze soutěže
Čl.36 Nevyrovnání závazků klubů mezi sebou a závazků klubů vůči ČASQ
Podle tohoto článku jsou postihovány kluby, pokud ve stanoveném termínu a výši nesplní své závazky vůči
jinému klubu nebo vůči ČASQ. Za takové jednání se ukládá trest:
a) peněžitá pokuta do 50.000,-Kč
b) vyloučení družstev klubu ze soutěže, v takovémto případě má klub právo být v následující sezóně zařazen
do nejnižší soutěže a to za předpokladu, že vyrovná výše uvedené závazky a splní veškeré podmínky
stanovené pro přijetí družstva do soutěže
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V. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
Čl.37 Účastníkem disciplinárního řízení je jednotlivec nebo kolektiv, kterého se disciplinární provinění týká. O
provinění a způsobu potrestání rozhoduje příslušná odborná komise. Disciplinární řízení je oprávněn zahájit a
vést rovněž VV ČASQ se všemi pravomocemi a povinostmi uvedenými v tomto řádu.
Čl.38 Příslušná komise nebo VV ČASQ může zahájit řízení buď z vlastního, nebo vnějšího podnětu. Příslušná komise
je povinna uvědomit účastníka řízení o zahájení disciplinárního řízení.
Čl.39 Disciplinární řízení musí být zahájeno do 15 dnů ode dne, kdy se příslušná komise o disciplinárním prohřešku
dozvěděla a musí být ukončeno do 30 dnů od jeho zahájení. V případě, že si disciplinární řízení vyžádá
shromáždění většího množství podkladů, vyslechnutí svědků apod. je možné ukončení řízení adekvátně
prodloužit. O tomto prodloužení a jeho délce je povinna příslušná komise uvědomit účastníka řízení.
Čl.40 Příslušná komise je povinna v disciplinárním řízení objasnit všechny okolnosti projednávaného případu. Za
tímto účelem je příslušná komise oprávněna pozvat k projednávání účastníky řízení a osoby, které mohou
podat k projednávané věci důležité informace, nebo si vyžádat jejich stanoviska. Uvedené osoby jsou povinny
se k projednání dostavit a poskytnout stanoviska v přiměřené lhůtě stanovené příslušnou komisí.
Čl.41 Příslušná komise si může vyžádat písemné dokumenty, popř. jiné důkazní materiály.
Čl.42 Při disciplinárních proviněních musí být provinilému dána možnost účastnit se projednávání těchto provinění a
vyjádřit se ke všem skutečnostem. Příslušná komise je povinna si vyžádat vyjádření od subjektů, které uvede
provinilý jako podstatné pro rozhodnutí komise. Příslušná komise může pozvat i zástupce klubu, kterého je
provinilý členem.
Čl.43 V případě, že se provinilý nedostaví i přesto, že byl na jednání pozván, rozhodne příslušná komise bez jeho
přítomnosti.
Čl.44 Po zjištění všech důležitých okolností případu vydá příslušná komise rozhodnutí, kterým uloží příslušný trest
nebo řízení zastaví.
Čl.45 Rozhodnutí doručí příslušná komise všem účastníkům disciplinárního řízení.
Čl.46 Rozhodnutí musí obsahovat i termíny výkonu trestu a poučení o odvolání.
Čl.47 Proti rozhodnutí příslušné komise je možno podat odvolání k Arbitrážní komisi do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí. Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem. Arbitrážní komisi 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
příslušná komise uvědomit účastníka řízení.
Čl.48 Odvolání proti rozhodnutí příslušné komise musí být doloženo dokladem o zaplacení 2.000,-Kč na účet ČASQ. V
případě, že odvolání je vyhověno, vrací se poplatek odvolateli. V opačném případě poplatek propadá ČASQ.
Čl.49 Pro určení, zda odvolání bylo podáno včas, je rozhodující datum podání na poště. Po marném uplynutí odvolací
lhůty je rozhodnutí pravomocné.
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VI. VÝKLAD DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU

Čl.50 Výklad Disciplinárního řádu provádí VV ČASQ.
Čl.51 VV ČASQ si vyhrazuje možnost doplňovat a upravovat Disciplinární řád při zjištění nových, nepředvídaných situací a
v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena regulérnost soutěže.
Čl.52 Toto úplné znění Disciplinárního řádu nabývá účinnosti dnem 15.8.2011

Zpracoval k datu 1.8.2012 VV ČASQ
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