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 01.10.2011 v Jičíně.
Přítomni:

Nachtigall Zdeněk,
Brožek František,

Předseda DK ČSJu
Člen DK ČSJu

Vaníček Luděk
Letošník Josef

Trenér SKP Judo Jičín
Předseda SKP Judo Jičín

Projednání panelově před jednáním s dalšími členy DK ČSJu
Ing. Hrbáček Ladislav,
Ing. Kos Karel,

Program:

Člen DK ČSJu /Vyjádření tel. a e-mail zprávou/
Člen DK ČSJu /Vyjádření tel. a e-mail zprávou/

1/

10,30 Informace DK ČSJu

2/

11,00 Pan Vaníček Luděk – Trenér SKP JUDO Jičín, ve věci podání
vysvětlení nesportovního jednání proti činovníku soutěže /rozhodčímu/
při utkání I. LIGY, které se konalo dne 30.10.2010 v CHOMUTOVĚ.

ad 1/ Informace DK ČSJu
a/

Seznámení s jednotlivými dokumenty, které obdržela DK od zainteresovaných
stran za účelem projednání přestupku trenéra SKP Judo Jičín pana Luďka
Vaníčka.

b/

Diskuse k výše uvedenému případu před jejím projednáváním proběhla
v souladu s platným DŘ ČSJu a závazných předpisů ČSJu.

ad 2/ Pan Vaníček Luděk – Trenér SKP JUDO Jičín, ve věci podání vysvětlení
nesportovního jednání proti činovníku soutěže /rozhodčímu/ při utkání I. LIGY, které
se konalo dne 30.10.2010 v CHOMUTOVĚ.
/Zasláno k DK ČSJu dne 15.6.2011/
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Akce a místo:
I. LIGA mužů - v CHOMUTOVĚ
Datum akce:
30.10.2010
Popis přestupku:
Jmenovaný trenér SKP Judo Jičín pan Vaníček Luděk vulgárně slovně
urážel rozhodčího pana Ing.Kryštofa Kulku. Při vykázání z tělocvičny byl požádán o
předložení průkazu JUDO. Průkaz JUDO nepředložil s tím, že jej u sebe nemá.
Přílohy pro jednání DK ČSJu:
a/
b/
c/
d/

Stanovisko SŘ ČSJu /Kalous Roman/
Dodatečná informace Hlavního rozhodčího soutěže /Pěnička Zdeněk/
Vyjádření statutárního zástupce SKP Judo Jičín /pan Letošník Josef/
Vyjádření rozhodčího ze soutěže /pan Ing. Kryštof Kulka/

Hodnocení přestupku ze strany STK / sportovního ředitele ČSJu pan Kalous Roman./
Ze dne 15.6.2011
Dle disciplinárního řádu došlo k přestupku – slovní urážka činovníka soutěže.
Vzhledem k tomu, že u jmenovaného jde o opakované jednání ve vztahu k rozhodčím, předal
SŘ ČSJu tento přestupek k řešení DK ČSJu.

Vyjádření Hlavního rozhodčího soutěže pana Zdeňka Pěničky:
Na základě žádosti SŘ ČSJu se k případu dodatečně vyjádřil hlavní rozhodčí soutěže pan
Zdeněk Pěnička dne 8.6.2011. a e-mail zprávou ze dne 12.7.2011.
Zpráva k incidentu:
Při I. lize ČR mužů v Chomutově 30.10.2010.
Po jednom ze zápasů urážel trenér SKP Judo Jičín pan Vaníček verbálně rozhodčího pana
Kulku vulgárními výroky /např. „KRETÉNE“/. Pana Vaníčka jsem napomenul a vykázal ho
z haly. Průkaz JUDO jsem mu neodebral, protože ho neměl u sebe.
Vyjádření statutárního zástupce SKP Judo Jičín.:
K případu se vyjádřil předseda klubu SKP Judo Jičín pan Letošník Josef formou e-mail
zprávy ze dne 27.6.2011
Chápu, že je to nepříjemné a Luděk Vaníček se občas vyjádří nevhodně a s tím nesouhlasím.
S Luďkem Vaníčkem budu mít pohovor a věřím, že se to zlepší. Ale musí být také jasné, co tomu
předcházelo a k tomu se vyjádří on sám.
Luděk Vaníček je velmi obětavý trenér, pořadatel soutěží a platný člen VV SKP JUDO Jičín.
Zajišťuje dotace, jezdí s mikrobusem za poloviční cenu a dělá veškerou potřebnou práci
Pro ČSJu
Také mě překvapuje, že když se tato událost stala ve III. kole ligy 2010, řeší se to
teprve téměř po roce,

2

Vyjádření rozhodčího ze soutěže /pan Ing. Kryštof Kulka/
/ DK ČSJu požádala o vyjádření dne 3.7.2011 a vyjádření obdržela až dne 5.9.2011
prostřednictvím sekretariátu ČSJu. /
Pan Ing. K. Kulka ve svém vyjádření uvedl následující.
První co je třeba k danému problému uvést, je obrovský časový odstup, se kterým jsem o toto
vyjádření byl požádán, a tedy v případě nejasností je třeba se odvolat na zprávu hlavního
rozhodčího, která byla vyhotovena okamžitě po soutěži.
Co se týká samotné soutěže a chování pana Vaníčka z Jičínského judoclubu, tak
zůstává pouze holým faktem, že při utkání svého družstva a zápase svého syna, který zcela po
právu a dle platných pravidel Juda jeho syn prohrál, což potvrdil i hlavní rozhodčí po
zhlédnutí záznamu CARE systému, tento pán opět a zcela neudržel nervy, tak jako již
několikrát v minulosti, a začal mne jako středového rozhodčího častovat xenofobními
urážkami, že jsem „pražskej kretén“. Poté jsem mu pokynul, aby se ztišil, nic méně mi
několikrát zopakoval „jo seš kretén“, načež následovalo přerušení utkání a požádání hlavního
rozhodčího o vyvedení tohoto pána z haly. Tomuto celému byl přítomen ještě další rozhodčí
na žíněnce, pan Ing. Tesař Karel.

Vyjádření pana Vaníčka Luďka k výše uvedenému případu:
Pan Vaníček Luděk, je si vědom svého nesportovního jednání vůči uvedenému rozhodčímu,
kterého lituje a přítomné na jednání DK dne 1.10.2011 ujistil, že se do budoucna vyvaruje
podobných jednání.

Vyjádření DK ČSJu k případu pro řešení:
a/
Předání přestupku z výše uvedené soutěže k DK ČSJu od SŘ ČSJu mělo velice
dlouhou časovou prodlevu od doby provedeného přestupku.
To je od 30.10.2010 – 15.06.2011 / 8 měsíců /
b/
Z uvedené soutěže, kde došlo k uvedenému přestupku neměla DK ČSJu k dispozici
oficiální zprávu Hlavního rozhodčího. K dispozici bylo pouze dodatečné písemné vyjádření
Hlavního rozhodčího soutěže pana Zdeňka Pěničky ze dne 8.6.2011 a dále formou e-mail
zprávy ze dne 12.7.2011
c/
DK ČSJu doporučuje Sportovnímu řediteli ČSJu a předsedkyni KR ČSJu důkladně
evidovat a archivovat veškeré zprávy ze soutěží ČSJu. Případně tyto striktně vyžadovat od
kompetentních funkcionářů jednotlivých soutěží dle ustanovení SŘ čl. 12.4.2.10.
d/
Na základě těchto zpráv neprodleně informovat sekretariát ČSJu a DK ČSJu o
případech, které podléhají disciplinárnímu řízení dle usnesení SŘ a DŘ ČSJu.
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Rozhodnutí DK ČSJu:
a/
Na základě dodatečného vyjádření hlavního rozhodčího soutěže pana Z. Pěničky,
sportovního ředitele ČSJu pana R. Kalouse, a napadeného rozhodčího soutěže pana Ing. K.
Kulky a v souladu s ustanoveními disciplinárního řádu ČSJu se rozhodla
DK ČSJu následovně.

Zastavit výkon funkce trenérovi Luďkovi Vaníčkovi členovi klubu SKP Judo
Jičín na 3 /tři/ měsíce a to, podmínečně na 6 /šest/ měsíců
od 01.10.2011 – 31.03.2012
b/
DK ČSJu provedla jmenovanému panu Luďkovi Vaníčkovi do průkazu JUDO
záznamu o výměře disciplinárního trestu v den projednání přestupku to je dne 1.10.2011.
c/
Poučení o odvolání k VV ČSJu do 15 ti dnů ode dne oznámení nebo doručení
rozhodnutí DK dle článku 4.3. DŘ. Bylo jmenovanému a klubu jmenovaného oznámeno při
jednání DK ČSJu dne 1.10.2011.
d/
Panu Luděk Vaníček si převzal k prostudování pravidla ČSJu pro chování trenérů při
soutěžích.

Zapsal:

Nachtigall Zdeněk v.r.
Předseda DK ČSJu
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