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Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen SK ČASQ) ve věci žebříčku 
ČASQ jednotlivců mužů  
 
Č.j.:  SK-2015-03-02-081 
 
 
 

Podnět k řízení: 
 
Při kontrole žebříčku ČASQ mužů zveřejněných dne 25.2.2015 s platností k 1.3.2015 SK ČASQ dne 27.2.2015 
zjistila, že je do žebříčku jednotlivců mužů špatně započtena bodová hodnota z extraligový utkání družstev 
mužů, která se konala dne 31.1.2015 a 1.2.2015 v Brně, konkrétně v zápasech jednotlivců na pozicích č.1 mezi 
hráči: 
 
    Gregory Gaultier - Lucas Serme usr004626 
    Gregory Gaultier - Ondřej Uherka usr002672 
    Gregory Gaultier - Jakub Solnický usr001356 
 
 
Nález SK: 
 
Ve všech zmiňovaných utkáních je uveden výsledek z pohledu hráče Gaultiera 0/3 a hráčům Serme, Uherka, 
Solnický bylo započteno do žebříčku jednotlivců mužů chybně 1300 bodů za vítězství 3/0. Ve skutečnosti hráč 
Gregory Gaultier, který byl nominován k utkání a který byl přítomen v místě konání utkání, ke svým zápasům na 
pozici č.1, které byly odehrány v pořadí zápasů utkání družstev jako třetí v pořadí, pro zranění vůbec 
nenastoupil a uvedení hráči zvítězili skrečí.  
 

 
Znění příslušných článků Soutěžního řádu ČASQ  
 

Čl.163 Získané body z utkání soutěže družstev do národního žebříčku jednotlivců ČASQ jsou dány dále uvedenou 
tabulkou. Každé výkonnostní úrovni – ligové soutěži a pozici hráče, na které je do utkání nasazen, odpovídá 
příslušná bodová hodnota. (v extralize na pozici č.1 se dělí 1300 bodů) 
 
Čl.164 Tato bodová hodnota se dělí mezi oba hráče v závislosti na dosaženém výsledku zápasu dále uvedeným 
způsobem. (při scr. pro vítěze 50% bodů, pro poraženého 0% bodů). 
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Rozhodnutí SK: 
 

SK ČASQ rozhodla opravit bodové hodnoty započítané níže uvedeným hráčům do žebříčku ČASQ zveřejněným 
dne 25.2.2015 s platností k 1.3.2015 takto: 
 

• Gregory Gaultier - Lucas Serme usr004626 – hráči Lucas Serme započítat 650 bodů za vítězství 3/0 skrečí 
(namísto uvedených 1300 bodů) 

• Gregory Gaultier - Ondřej Uherka usr002672 - hráči Ondřej Uherka započítat 650 bodů za vítězství 3/0 
skrečí (namísto uvedených 1300 bodů) 

• Gregory Gaultier - Jakub Solnický usr001356 - hráči Jakub Solnický započítat 650 bodů za vítězství 3/0 
skrečí (namísto uvedených 1300 bodů) 

 
Opravu provede sekretariát s okamžitou platností. 
 

V Brně dne 2. března 2015   Za SK ČASQ ing. Radim Švec                
Česká asociace squashe, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ: 481 32 217

 

 


