ČESKÝ SVAZ JUDO
CZECH JUDO FEDERATION
Zátopkova 100/2 – box 40 – 160 17 Praha 6 - Strahov – Czech Republic – tel.: +420 233 355 280, fax: +420 257 214 265

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Zápis
ze schůze DK ČSJu ze dne 10.05.2011 v Praze.
Nachtigall Zdeněk,
Ing. Hrbáček Ladislav,
Ing. Kos Karel,
Brožek František,

Předseda DK ČSJu
Člen DK ČSJu
Člen DK ČSJu
Člen DK ČSJu

Jakeš Petr
Knotek Tomáš

Trenér SKP Judo Jičín
člen klubu SKP Judo Jičín /závodník/

Pozvaný:

Hanzel Martin

Člen klubu TJ Baník Karviná, o.s. /závodník/
omluvil se z jednání

Program:

1/

Informace DK ČSJu

2/

HANZEL Martin - Baník Karviná o.s. Ve věci vysvětlení
nesportovního jednání proti soupeři M. Kutače v utkání ve finále oprav
hmotnostní kategorie do 73 kg. Při Mistrovství České Republiky
seniorů
ze dne 6. listopadu 2010, které se konalo v Jičíně

3/

KNOTEK Tomáš - SKP Judo Jičín. Ve věci vysvětlení nesportovního
jednání proti činovníku soutěže /rozhodčímu/ při utkání I. LIGY, které
se konalo dne 5.3.2011 v Hradci Králové.

4/

Různé

Přítomni:

ad 1/ Informace DK ČSJu
a/
P. Nachtigall podal členům DK ČSJu informaci o jmenování DK pro další
volební období, kterou doplnil p. Ing. Hrbáček na základě usnesení pléna ČSJu ze dne
5.4.2011.
b/
Diskuse k výše uvedeným případům před jejím projednáváním proběhla
v souladu s platným DŘ ČSJu a závazných předpisů ČSJu.
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ad 2/ Hanzel Martin – závodník TJ Baník Karviná, o.s. Ve věci podání vysvětlení
nesportovního jednání proti soupeři Michala Kutače /Sokol Hr. Králové/ v utkání ve finále
oprav hmotnostní kategorie do 73 kg. Při Mistrovství České Republiky seniorů ze dne 6.
listopadu 2010, které se konalo v Jičíně.
Akce a místo:
M ČR mužů, Jičín
Datum akce:
06.11.2010
Popis přestupku:
Jmenovaný závodník Martin Hanzel v utkání /finále oprav hmotnostní
kategorie do 73 Kg/ záměrně udeřil soupeře Michala Kutače /Sokol Hr. Králové/ do obličeje
/tzv. hlavička/. Toto své jednání opakoval v krátkém okamžiku podruhé. Za toto své jednání
byl jmenovaný závodník Martin Hanzel diskvalifikován HANSOKU MAKE z celé soutěže.
Přílohy pro jednání DK ČSJu:
a/
b/
c/
d/

Zpráva Hlavního rozhodčího soutěže /Ing. Hefka Marian/
Zpráva SŘ soutěže a stanovisko SŘ ČSJu /Kalous Roman/
Vyjádření závodníka Martina Hanzela
Vyjádření trenéra M. Hanzela /Suchánka Martina/

Hodnocení ze strany sportovního ředitele soutěže a SŘ ČSJu.
Zvolený způsob provedení přestupku /hlavička/ měl za cíl soupeře nejen vyvést z konceptu,
ale přímo jej zranit. Jedná se o zakázané jednání použité přímo proti soupeři.
Z tohoto pohledu je přestupek velmi společensky nebezpečný a lze jej zařadit do provinění se
zvlášť přitěžující okolností. Proto žádá o nejpřísnější potrestání.
Vyjádření pana Martina Hanzela k výše uvedenému případu:
Pan Martin Hanzel se z uvedeného jednání omluvil a své vyjádření zaslal prostřednictvím email zprávy ze dne 5.5.2011
Dobrý den,
k incidentu došlo neúmyslně. Šlo o zápas, ve kterém mě od začátku soupeř
Michal Kutač, když jsme oba byli v předklonu, několikrát udeřil hlavou,
což možná z pohledu rozhodčích nebylo dost viditelné. V jednu chvíli, kdy
mě opět dostal do předklonu jsem se mu chtěl vytrhnout z úchopu a vyrovnat
se a v tu chvíli jsme se bohužel střetli opět a rozhodčí to posoudili jako
nesportovní chování. V žádném případě se nejednalo o úmysl. Pokud je tento
incident považován jako úmyslný, nezakládá se to na pravdě a tímto bych se
chtěl omluvit. S pozdravem,
Martin Hanzel

Vyjádření statutárního zástupce Klubu TJ Baník Karviná, o.s.:
K případu se vyjádřil trenér závodníka pan Martin Suchánek formou e-mail zprávy ze dne
7.5.2011
dobry den
posilám vyjádřeni oddílu B.Karviná -judo.S Martinem Hanzelem jsem o tom co
se stalo v tomto zapase mluvil,podle toho co mi říkal si myslím že ten
problém vyšel čistě ze zápalu boje. Sice to nemohu posoudit protože jsem se
nezúčastnil tohoto MČR,ale znám Martina dost dlouho a myslím si že to z
jeho strany úmysl zranit soupeře nebyl.Proto vás žádám abyste přihlédli ke
skutečnosti že trest hansoku make v tomto zapase byl trestem dostatečným
Za oddíl judo trenér mužů a junioru Martin Suchánek
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Vyjádření DK ČSJu k případu pana Martina Hanzela:
a/
Na výše uvedené soutěži nebyla splněna podmínka ze strany sportovního ředitele
soutěže dle ustanovení SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČSJu článek 11.2.2. odstavec g)., který
pojednává o odebrání průkazu JUDO závodníkovi nebo funkcionáři, který se dopustil
evidentně provinění podléhajícímu disciplinárnímu řízení.
b/
Předání přestupku z výše uvedené soutěže k DK ČSJu od SŘ ČSJu mělo velice
dlouhou časovou prodlevu od doby provedeného přestupku. To je od 06.11.2010 – 2.4.2011
/ 5 měsíců /
c/
Výše jmenovaný závodník Martin Hanzel mohl tak provozovat po výše uvedenou
dobu / 5 měsíců / od doby přestupku nadále svou sportovní činnost v ČSJu bez zastavení
závodní činnosti do vyřešení případu /přestupku/.

Rozhodnutí DK ČSJu k případu Martina Hanzela:
a/
Na základě zprávy hlavního rozhodčího soutěže a sportovního ředitele soutěže z M ČR
mužů ze dne 06.11.2010 a v souladu s ustanoveními disciplinárního řádu ČSJu se rozhodla
DK ČSJu následovně:

Zastavit závodní činnost na 6 /šest/ měsíců nepodmíněně
závodníku Martinovi Hanzelovi členu klubu TJ Baník Karviná, o.s.
od 10.05.2011 – 10.11.2011
b/
Poučení o odvolání k VV ČSJu do 15 ti dnů ode dne oznámení nebo doručení
rozhodnutí DK dle článku 4.3. DŘ. Bude jmenovanému a klubu jmenovaného oznámeno
prostřednictvím e-mail zprávy a doporučenou poštou.

c/
DK ČSJu ukládá sportovnímu klubu TJ Baník Karviná, o.s. předložit průkaz JUDO
pana Martina Hanzela na sekretariát ČSJu k provedení záznamu o výměře disciplinárního
trestu.

ad 3/ Knotek Tomáš – závodník SKP Judo Jičín Ve věci podání vysvětlení nesportovního
jednání proti činovníku soutěže /rozhodčímu Janu Bláhovi / při utkání I. LIGY, které se
konalo dne 5.3.2011 v Hradci Králové.
Akce a místo:
Utkání I. ligy mužů skupiny B, Hradec Králové
Datum akce:
05 03 2011
Popis přestupku:
Jmenovaný závodník Knotek Tomáš po skončení svého utkání při
odchodu z TATAMI slovně napadl rozhodčího utkání pana Jana Bláhu slovy „ZMRDE“. A to
takovou intenzitou, že nadávka byla slyšitelná i v hledišti.
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Přílohy pro jednání DK ČSJu:
a/
b/
c/

Zpráva Hlavního rozhodčího soutěže, včetně přílohy /MUDr. Zetek Jan/
Zpráva a stanovisko SŘ ČSJu /Kalous Roman/
Zadržený průkaz JUDO závodníka Tomáše Knotka

Hodnocení ze strany sportovního ředitele ČSJu:
Dle disciplinárního řádu došlo k přestupku – napadení činovníka soutěže.
Vyjádření pana Tomáše Knotka k výše uvedenému případu:
Jmenovaný závodník se dostavil na jednání DK ČSJu. Je si vědom přestupku, kterého se
dopustil proti činovníku soutěže /rozhodčímu panu Janu Bláhovi/. Svého jednání lituje.

Vyjádření statutárního zástupce Klubu SKP Judo Jičín:
K jednání DK ČSJu se dostavil zástupce Klubu SKP Judo Jičín /trenér/ pan Jakeš Petr, který
se k případu vyjádřil. Konstatoval, že podobné jednání není na soutěžích v souladu s etikou
sportu a ujistil přítomné na jednání, že se provinivší závodník Tomáš Knotek pro příště
podobných projevů vyvaruje. Snahou bylo od Závodníka Tomáše Knotka, se po soutěži
omluvit rozhodčímu panu Janu Bláhovi, který již nebyl na sportovišti přítomen za přítomnosti
trenéra SKP Judo Jičín Milana Letošníka.
Vyjádření DK ČSJu k případu pana Tomáše Knotka:
Postup Hlavního rozhodčího soutěže a SŘ ČSJu byl v souladu s ustanoveními Soutěžního
řádu ČSJu a dalšími závaznými předpisy související se soutěží.
Při projednávání přestupku byl závodník Tomáš Knotek upozorněn na skutečnost, že je
rovněž od letošního roku trenérem III. Třídy a jako takový se musí na soutěži chovat rovněž
jako tělovýchovný pracovník s cílem působit výchovně a být vzorem pro ostatní sportovce.
Rozhodnutí DK ČSJu k případu :
a/
Na základě zprávy hlavního rozhodčího soutěže z utkání I. ligy mužů skupiny B,
Hradec Králové ze dne 05 03 2011 a v souladu s ustanoveními disciplinárního řádu ČSJu
se rozhodla DK ČSJu následovně:

1/
Zastavit závodní činnost na 3 /třit/ měsíce nepodmíněně
závodníku Tomáši Knotkovi /rok nar. 1990/ členu klubu SKP Judo Jičín
od 10.05.2011 – do 10.08.2011
2/
DK ukládá závodníku Tomáši Knotkovi se písemně omluvit rozhodčímu Janu
Bláhovi za svůj výrok k jeho osobě na uvedené soutěži.
c/
Poučení o odvolání k VV ČSJu do 15 ti dnů dle článku 4.3. DŘ. bylo jmenovanému
oznámeno v den při jednání DK to je 10.05.2011, které vzal jmenovaný na vědomí.
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d/
DK ČSJu provedla záznam do průkazu JUDO Tomáši Knotkovi o výměře
disciplinárního trestu dne 10.05.2011.

ad 4/ Různé:
a/
Předseda DK požádal členy komise o náměty, nebo návrhy na případnou novelizaci
Disciplinárního řádu ČSJu nebo předpisy související s DK ČSJu.

Zapsal:

Nachtigall Zdeněk
Předseda DK ČSJu
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