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Rozhodnutí Disciplinární komise ČVS č. 4-2013

Disciplinární komise ČVS ve složení Vladana Tikalová, Miloš Havlíček a František Pafkovič 
rozhodla na jednání konaném dne 25.11.2013 o podnětu Arnošta Poisla, předsedy komise 
rozhodčích ohledně neoprávněného startu závodníka Františka Hurta v závodě 4 x - na 
Mistrovství ČR družstev 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.9.-29.9.2013  
takto:

Dušan Vičík jako zástupce oddílu Veslařský klub Blesk v závodě 4 x- dci  VK Blesk na 
Mistrovství ČR družstev 2013 ve veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.- 29.9.2013  se
p r o v i n i l        proti   ust. čl. 15.2. Pravidel závodního veslování,

René Vondrák jako delegovaný zástupce STK ČVS na Mistrovství ČR družstev 2013 ve 
veslování v Račicích,  konaném ve dnech 28.- 29.9.2013  se      p r o v i n i l   proti   ust. čl. 
10. Pravidel pro organizaci a řízení soutěží a proti čl. 6. odst. 5. Pravidel závodního veslování,

tím, že Dušan Vičík v závodě 4x- dci v posádce VK Blesk umožnil start jinému než 
přihlášenému závodníkovi, aniž by podal změnu
a René Vondrák tím, že jako delegovaný zástupce STK ČVS neprovedl před losováním 
kontrolu přihlášek, zda obsahují všechny povinné náležitosti, 

a ukládá 

Dušanovi Vičíkovi    d ů t k u  ,
a René Vondrákovi  d ů t k u.

Odůvodnění:

Disciplinární komise (dále jen DK)  se  zabývala na základě podnětu Arnošta Poisla, 
předsedy komise rozhodčích ČVS, neoprávněným startem závodníka Františka Hurta 
v posádce 4x- dci VK Blesk na Mistrovství ČR družstev 2013 ve veslování v Račicích,  
konaném ve dnech 28.9.-29.9.2013. Z podnětu vyplývalo, že v závodě č.21 4x-dci startoval na 
lodi č. l. VK Blesk namísto přihlášeného závodníka Matouše Kupky závodník František Hurt. 
Následnou kontrolou bylo zjištěno, že nebyla podána žádná změna. 

Disciplinární komise požádala nejprve sekretariát ČVS o doplnění, kdo byl zástupcem oddílu 
VK Blesk, který je uveden v přihlášce posádky. Ze sdělení  J.Johánka vyplynulo, že přihláška 
neobsahovala žádného zástupce posádky VK Blesk. DK se proto obrátila s dotazem na 
předsedu VK Blesk pana Přemysla Panušku se žádostí o sdělení, kdo zastupoval VK Blesk na 
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závodech Mistrovství ČR ve veslování družstev 2013. Pan Přemysl Panuška sdělil DK, že 
zástupcem oddílu byl Dušan Vičík. Pan Dušan Vičík byl poté požádán o vyjádření a ve svém 
vyjádření ze dne 25.10.2013 uvedl, že chyba vznikla jeho  nedostatečnou kontrolou, kdy si u 
trenérů v den závodů nepotvrdil, zda daná posádka startuje v nahlášeném složení. Uvedl, že 
jej tato situace mrzí, zvláště pro to, že závodníkům nebyl, dle řádů, umožněn start do konce 
regaty.

Dle čl. 14.1. jsou při všech veslařských závodech závodníci vedeni zástupcem oddílu, který 
odpovídá za jejich kázeň, chování a sportovní vystupování. Jedině tento zástupce je oprávněn 
dle ust. čl 15.2. Pravidel závodního veslování provést změnu posádky. Ohledně výše trestu 
disciplinární komise přihlédla k tomu, že provinilec při objasňování případu spolupracoval, 
situace nastala v důsledku jeho opomenutí a jednalo se o jeho první provinění.

V souvislosti s šetřením provinění D.Vičíka DK zjistila, že před losováním nebyly 
kontrolovány přihlášky, neboť jméno zástupce oddílu musela složitě zjišťovat až po zahájení 
disciplinárního řízení. V této situaci shledává pochybení delegovaného zástupce STK pana 
Reného Vondráka. Podle ust. čl. 10 Pravidel pro pořádání a organizaci soutěží je delegovaný 
zástupce povinen kontrolovat před losováním veškeré náležitosti přihlášek uvedené v čl. 4. 
odst. 3. Pravidel závodního veslování, a v případě mistrovských soutěží neúplnou přihlášku 
nezahrnout do losování (čl. čl. 6. odst. 5. Pravidel veslování). René Vondrák ve svém 
vyjádření ze dne  24.10.2013 uvedl, že přihlášky nebyly kontrolovány ohledně uvedení 
zástupce klubů, vzhledem k současné organizaci přihlašování bylo na kontrolu velmi málo 
času. Dle názoru DK zástupce STK ani rozhodčí nemohli po celou dobu závodů vědět, kdo 
posádku zastupuje a kdo je za oddíl VK Blesk oprávněn podávat změny, případně námitky dle 
čl. 31. Pravidel závodního veslování. 
Disciplinární komise toto provinění posoudila v souladu s pravidly pro ukládání trestů, když 
se jednalo o první provinění a zároveň provinilec s disciplinární komisí spolupracoval.

Disciplinární komise nezjišťovala stanovisko závodníka Františka Hurta ani ostatních
závodníků posádky 4x- dci, neboť je přesvědčena, že za provinění tohoto druhu u dorostu  
nese odpovědnost trener a za porušení pravidel zástupce klubu.

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  25.11.2013
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