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Zápis z jednání Disciplinární komise ČSJu
Program:
Projednání přestupku – nepředložení lékařské prohlídky
•
•
•

Datum:
10. duben 2018
Přítomni:
o Karel Dvořák – předseda DK
o Roman Kalous – člen DK, Martin Schuster – člen DK, Petr Smolík – místopředseda ČSJu
Omluven: Jakub Mareš

Popis přestupku:
• Akce a místo:
Mistrovství ČR družstev dorostenek 2017, Turnov
• Datum:
13. květen 2017
• Jména osob:
Jakub Mareš – trenér TSC Turnov
• Popis přestupku:
• Závodnice Vondřejcová Kristýna startovala na MČR družstev dorostenek ve vyšší věkové
kategorii (v roce 2017 byla starší žákyně). Na základě platné „Směrnice ČSJu o zdravotní
způsobilosti aktivních členů ČSJu“ měl odpovědný trenér (Jakub Mareš) předložit lékařskou
prohlídku od sportovního lékaře.
• Trenér tuto prohlídku neměl k dispozici. Směrnice umožňuje v případě zapomenutí směrnice,
tuto lékařskou prohlídku předložit SŘ do 7 pracovních dní po ukončení turnaje. Předtím je nutné
tuto skutečnost oznámit tzv. Čestným prohlášením o tom, že lékařská prohlídka je k dispozici, a
bude SŘ turnaje předložena v řádném termínu.
• Jakub Mareš předložil čestné prohlášení, v němž se zavázal lékařskou prohlídku předložit ve
stanoveném termínu. Dne 31.5.2017 (po opakovaném vyzvání), oznámil emailem, že lékařskou
prohlídku závodnice Kristýny Vondřejcové nemá, a tudíž ji nemůže předložit.
Na základě výše popsaných skutečností byla tato věc zařazena k prošetření disciplinární komisi ČSJu dle čl.
1.3.1, odstavec b Disciplinárního řádu ČSJu s podezřením na porušení „Směrnice ČSJu o zdravotní způsobilosti
aktivních členů ČSJu“, a porušení Soutěžního řádu bod 7.4.2.
Průběh jednání:
1. Předseda DK Karel Dvořák přivítal přítomné, a seznámil je s projednávaným případem.
2. Diskuze k výše uvedenému případu proběhla v souladu s platným DŘ ČSJu a dalšími závaznými
předpisy ČSJu.
3. Nepřítomný Jakub Mareš písemně přiznal své pochybení, za které se omluvil.
4. DK se usnesla na udělení důtky pro p.Jakuba Mareše
5. Proti tomuto výše uvedenému rozhodnutí DK ČSJu je možno se odvolat k VV ČSJu, a to do 15-ti dnů
ode dne doručení uvedeného oznámení o rozhodnutí DK ČSJu dle čl. 4, DŘ ČSJu.
6. Toto rozhodnutí bude p. Marešovi zasláno poštou.
Přílohy:
• Rozhodnutí DK

Karel Dvořák – předseda DK
V Praze 10.4.2018

Roman Kalous – člen DK
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Martin Schuster – člen DK
Zapsal: Roman Kalous

