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Rozhodnutí Disciplinární komise ČVS č. 3-2013

Disciplinární komise ČVS ve složení Vladana Tikalová, Miloš Havlíček a František Pafkovič 
rozhodla na jednání konaném dne 22.11.2013 o podnětu Reného Vondráka, předsedy STK 
ČVS ohledně neoprávněného startu závodnice věkem starší žákyně v závodě 8+ dky na 
Mistrovství ČR žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.-30.6.2013  
takto:

Ivan Stanev jako zástupce společenství posádky 8 + dky ČVK Praha + Bohemians +Slavia 
Praha + KVM Mělník  na Mistrovství ČR žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném 
ve dnech 28.-30.6.2013  se         p r o v i n i l        proti   ust. čl. 14.1. Pravidel závodního veslování,

Tomáš Kletečka jako trenér závodnic KVM Mělník  posádky 8 + dky  na Mistrovství ČR 

žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.-30.6.2013  se      p r o v i n i l   
proti   ust. čl. 15.2. Pravidel závodního veslování a jednáním, které je v rozporu s obecnými pravidly

(čl. I. odst. l. písm b) Disciplinárního řádu),

Ricky Nencini jako trenérka závodnic ČVK Praha  posádky 8 + dky  na Mistrovství ČR žactva 
a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.-30.6.2013  se      p r o v i n i l a   
jednáním, které je v rozporu s obecnými pravidly (čl. I. odst. l. písm b) Disciplinárního řádu) , ke 
kterému došlo při soutěži pořádané ČVS,

Zuzana Hellebrandová  jako trenérka závodnic Veslařského klubu Bohemians posádky 8 + 
dky  na Mistrovství ČR žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.-
30.6.2013  se      p r o v i n i l a   jednáním, které je v rozporu s obecnými pravidly (čl. I. odst. l. 
písm b) Disciplinárního řádu) , ke kterému došlo při soutěži pořádané ČVS,

tím, v závodě 8 + dky v posádce společenství ČVK Praha + Bohemians +Slavia Praha + 
KVM Mělník umožnili start závodnice věkem starší žákyně namísto přihlášené závodnice. 

a ukládá 

Ivanu Stanevovi    d ů t k u  ,
Tomáši Kletečkovi  t r e s t     p e n ě ž i t é    p o k u t y   v    č á s t c e   ve výši 500,- Kč, 
Ricky Nencini  t r e s t     p e n ě ž i t é    p o k u t y   v    č á s t c e   ve výši 200,- Kč,
Zuzaně Hellebrandové  t r e s t     p e n ě ž i t é    p o k u t y   v    č á s t c e   ve výši 200,- Kč

Pokutu jsou provinilci povinni uhradit na č. účtu ČVS:    1723902504/0600 do 15 dnů od doručení 
tohoto rozhodnutí. 
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Odůvodnění:

Disciplinární komise (dále jen DK)  se  zabývala  podnětem Reného Vondráka, předsedy STK 
ČVS   neoprávněným startem nezjištěné závodnice věkem starší žákyně z KVM Mělník v
závodě 8+ dky na Mistrovství ČR žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 

28.-30.6.2013. Z podnětu vyplývalo, že v závodě č.27 8+ startovala namísto přihlášené 
závodnice KVM Mělník - nejmenovaná závodnice KVM Mělník věkem starší žákyně. 
V podnětu bylo dále uvedeno, že změnu v posádce provedl pan Tomáš Kletečka, ostatní kluby 
dle jeho tvrzení o této změně nevěděly. 

Disciplinární komise požádala nejprve o vyjádření pana Ivana Staneva, který byl v přihlášce 
společenství uveden jako zástupce společenství. Ivan Stanev ve svém písemném vyjádření ze 
dne 11.9.2013 uvedl, že byl sice uveden jako zástupce klubu, nicméně administrativu týkající 
změn ponechává na trenérech jednotlivých kategorií, kteří se v sestavách lépe orientují. Ivan 
Stanev dále uvedl, že v tomto případě shledává vinným pana Tomáše Kletečku, který o změně 
závodnic nikoho neinformoval, on sám se o změně dozvěděl až ve chvíli, kdy se tato 
skutečnost provalila. Při ústním doplnění ve věci dne 20.9.2013 Ivan Stanev uvedl, že 
trenerem posádky za ČVK Praha je Ricky Nencini.
Pan Tomáš Kletečka ve svém vyjádření ze dne 1.10.2013 uvedl, že skutečně požádal svoji 
další svěřenkyni věkem starší žákyně, aby startovala v závodě 8+ dorostenek, neboť ve 
čtvrtek před závody mu onemocněly dvě členky posádky. Na svoji obhajobu uvedl, že dívka o 
dva roky mladší nemohla přispět k lepšímu výsledku posádky a tuto změnu provedl proto, že 
to bylo lepším řešením, než aby osm děvčat „sedělo na břehu“. Ve svém vyjádření dále uvedl, 
že pokud si dobře pamatuje, nikomu o této změně v posádce neřekl.
Ricky Nencini byla vyslechnuta disciplinární komisí dne 20.9.2013. Uvedla, že o změně 
věděla, s panem Tomášem Kletečkou řešili spolu možnost startu jiných dorostenek, ale 
zjistili, že žádnou neseženou. Převážná většina děvčat byla v Račicích jen kvůli osmě, proto 
se tam dosadila žákyně. Ricky Nencini věděla, že je to porušení pravidel, ale domnívá se, že 
se nejdnalo o zlepšení výkonnosti, přišlo jim, že to „..zas není tak hrozný, vyřešit to mladší 
holkou…“ Za Slavii vystupoval Josef Lukš, se kterým o tom nemluvili, za Boheminas 
vystupovala Zuzana Hellebrandová.
Zuzana Hellebrandová ve svém písemném vyjádření ze dne 8.10.2013 uvedla, že těsně před 
startem zjisili, že jedna dorostenka chybí a není ji kde vzít. Takže zvažovali, zda nechat na 
břehu stát 8 děvčat nebo dát do lodi žačku o kategorii slabší, takže to posádku nezvýhodní. Je 
si vědoma, že to není v souladu s pravidly, ale jako trenéra by jí víc trápilo, kdyby na břehu 
zůstalo sedět 8 děvčat.   
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Josef Lukš dle svého vyjádření ze dne 14.10.2013 o změně nevěděl.
Disciplinární komise považuje za jednoznačně prokázané, že v závodě 8+ dky společenství 
ČVK Praha + Bohemians +Slavia Praha + KVM Mělník na základě pokynu trenéra Tomáše 
Kletečky startovala nezjištěná starší žákyně. Její start konzultoval pan Tomáš Kletečka 
s trenérkou ČVK Praha Ricky Nencini a trenérkou Veslařského oddílu Bohemians Zuzanou 
Hellebrandovou. Zástupce klubu (společenství)  Ivan Stanev a trenér Slavie Praha Josef Lukš 
o této změně nebyli informováni. 

Dle čl. 16.1. Pravidel závodního veslování musí být v přihlášce společenství uveden jediný 
dohodnutý zástupce, není – li to při použití elektronického přihlašovacího software možné, je 
zástupcem společenství zástupce toho oddílu, který je v názvu společenství ve startovní listině 
uveden jako první. Z přihlašovacích údajů vyplývá, že zástupcem společenství byl Ivan 
Stanev. Dle čl. 14.1. jsou při všech veslařských závodech závodníci vedeni zástupcem oddílu, 
který odpovídá za jejich kázeň, chování a sportovní vystupování.  Disciplinární komise je 
přesvědčena, že dle shora uvedených ustanovení je dána odpovědnost I.Staneva za start 
starší žačky v závodě dorostenek, i když  o jejím startu  předem nevěděl. Funkci zástupce 
oddílu chápe disciplinární komise jako funkci garanta nad chováním závodníků i nad 
dodržováním Řádů závodního veslování při závodech. Pokud by  I.Stanev důsledně plnil 
funkci zástupce oddílu (společenství), k provinění  závodnice žákovského věku by nemohlo 
dojít. Ohledně výše trestu disciplinární komise přihlédla k tomu, že provinilec při objasňování 
případu spolupracoval a jednalo se o jeho první provinění.

Za nejzávažnější provinění ze všech čtyř provinilců považuje disciplinární komise provinění 
pana Tomáše Kletečky proti čl. 15.2. Pravidel závodního veslování a provinění proti obecným 
pravidlům slušnosti. Za polehčující okolnost považuje disciplinární komise skutečnost, že se 
pan Tomáš Kletečka přiznal a že napomáhal při objasňování provinění a dále pak, že věc
konzultoval alespoň s některými dalšími zúčastněnými kluby (ČVK Praha, Bohemians Praha). 
Jedná se o jeho první provinění proti pravidlům. K tíži naopak disciplinární komise přičítá
skutečnost, že pan Tomáš Kletečka jednal bez vědomí zástupce společenství a v neposlední 
řadě k nesportovnímu jednání navedl svoji svěřenkyni věkem starší žákyni. Jeho jednání tak 
vedlo v konečném důsledku k diskvalifikaci celé posádky, která byla vyzvána k vrácení již 
předaných medailí. Za přitěžující okolnost považuje disciplinární komise i skutečnost, že své 
provinění spáchal jako trenér mládeže, který má své svěřence vést nejen ke sportovním 
výkonům, ale i ke sportovnímu chování. 

Provinění Ricky Nencini a Zuzany Hellebrandové spočívá v tom, že o porušení předem 
pravidel věděly, a start závodnice věkem starší žákyně v závodě dorostenek připustily. I ony 
však napomáhaly objasnění věci a ke svému jednání se přiznaly, jedná se o jejich první 
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provinění, avšak i u těchto trenerek platí, že své svěřence mají vést nejen ke sportovním 
výkonům ale i  k dodržování sportovního chování . 

Disciplinární komise se neztotožňuje s myšlenkou provinilců, že start závodnice mladší 
kategorie za starší kategorii nezvýhodňuje posádku ohledně sportovního výkonu a proto tím 
lze start mladší závodnice omluvit. V každém případě se jedná o porušení závodních pravidel.

Disciplinární komise nezjišťovala totožnost startující závodnice, neboť je přesvědčena, že za provinění 
tohoto druhu u žactva  nesou odpovědnost treneři  a zástupce společenství.

U Josefa Lukše nebylo shledáno žádné provinění. O neoprávněném startu jiné závodnice  se dozvěděl 
až po závodě.

Proti tomuto rozhodnutí se může dle ust. Čl.8.odst.1 disciplinárního řádu provinilec odvolat 
k předsednictvu ČVS do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí.

                                                               
                                                                                         Disciplinární komise ČVS
                                                                                                  Vladana Tikalová
                                                                                                  Miloš Havlíček
                                                                                                  František Pafkovič                       
  V Praze dne  22.11.2013
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