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Předsednictvo ČVS rozhodlo na jednání konaném dne 11.3.2010 o odvolání podaném ing. 
Arnoštem Poislem, předsedou komise rozhodčích, proti rozhodnutí DK ve věci chování pana 
Martina Podrazila při ze dne 16.11.2009 ohledně chování  při závodě  Mistrovství ČR 2009 
ve sprintu, konaném  v Račicích  dne 26.6.2009  takto: 
 
Martin Podrazil  se jako zástupce VK Blesk na Mistrovství ČR 2009 ve sprintu, konaném  
v Račicích  dne 26.6.2009 
 
p r o v i n i l        proti   obecným pravidlům slušnosti při soutěži pořádané ČVS – Mistrovství 
ČR 2009 ve sprintu, 
 
tím, že při napomenutí rozhodčím Hugo Reitharem, který po zjištění, že lodě VK Blesk jezdí 
záměrně sedmou tratí na start, upozornil zástupce VK Blesk pana Martina Podrazila, že další 
loď, která pojede na start sedmou tratí, nebude připuštěna ke startu. Na toto upozornění se 
pan Martin Podrazil vyjádřil, že „všichni rozhodčí včetně pana Poisla jsou debilové, když 
chtějí závodníkům zakázat soutěžit…“ 
 
a   u k l á d á    m u    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   1.000,- Kč ( 
slovy : jeden tisíc korun českých ) 
 
Pokutu je provinilec povinen uhradit na č. účtu ČVS:    1723902504/0600 do 15 dnů od 
doručení tohoto rozhodnutí.  
 
Odůvodnění: 
Disciplinární komise (dále jen DK)  se  dne 16.11.2009 zabývala písemným podnětem ing. 
Arnošta Poisla,  předsedy komise rozhodčích,  ve věci chování pana Martina Podrazila při 
závodě  Mistrovství ČR  2009   ve   sprintu,   konaném  v   Račicích   dne 26.6.2009 a 
rozhodla, že se pan Martin Podrazil neprovinil . Proti tomuto rozhodnutí DK se ing. Arnošt 
Poisl odvolal k předsednictvu ČVS.  
 
Předsednictvo ČVS se odvoláním zabývalo na svém jednání konaném dne 11.3.2010 a 
konstatovalo, že pan Martin Podrazil porušil  uvedeným chováním pravidla slušnosti a  proto 
rozhodlo o udělení peněžitého trestu. Při rozhodování o  trestu a jeho výši vycházelo 
předsednictvo ČVS z následujících skutečností: 

1) Předsednictvo ČVS pokládá za nepřípustné, aby se osoba, která vykonává práci 
trenera mládeže či zástupce klubu vyjadřoval tímto způsobem vůči rozhodčím ČVS. 
V případě, že pan Martin Podrazil nesouhlasil s jednáním rozhodčích, měl podat 
řádný protest.  

2) Tvrzení pana Martina Podrazila, že je také rozhodčí, je dle vyjádření komise 
rozhodčích nepravdivé. Jmenovaný není v seznamu rozhodčích ČVS.   
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Ze všech uvedených skutečností vyplývá, že k provinění  proti   obecným pravidlům slušnosti 
při soutěži pořádané ČVS – Mistrovství ČR 2009 ve sprintu, konaném  v Račicích  dne 
26.6.2009 ze stran provinilce došlo. Proto byl s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným 
v tomto rozhodnutí pod body 1) – 2) provinilci vyměřen peněžitý trest ve výši 1.000,- Kč. 
 
Rozhodnutí předsednictva ČVS je dle ust. Čl.8.odst.8 disciplinárního řádu konečné a není se 
možno proti němu odvolat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Jiří Kejval  
 
 
                                                                                                   Předseda  ČVS 
                                                                                           
                                            
 
                                                       
  V Praze dne  13.3.2010  
 
 
 
 
 

Na vědomí :   
 
- Martin Podrazil, Praha 4, Podjavorinské 1596, PSČ 149 00 
- VK Blesk, Praha 4, Veslařský ostrov 62, PSČ 147 00 
- Vladana Tikalová – předsedkyně disciplinární komise 
- Arnošt Poisl – předseda komise rozhodčích 
        


