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
z jednání DK ČSJu ze dne 17.04.2012 v Praze.
Předseda DK ČSJu
Člen DK ČSJu
Člen DK ČSJu
SŘ ČSJu
KR ČSJu
zástupce Judo Club Havířov

Přítomni:

Nachtigall Zdeněk,
Brožek František,
Ing. Kos Karel,
Kalous Roman
Ing. Pelantová Věra
Frenštátský Zdeněk

Program:

14,00 Informace zástupců vedení ČSJu a předsedy DK ČSJu
k níže uvedeným přestupkům.
15,00 Projednání níže uvedených porušení řádů ČSJu s následujícími členy
ČSJu.
Člen TJ Sokol Mohelnice
Mgr. ŠVEC Jaroslav st.
/Předseda klubu a trenér EXL dr./
/Na jednání DK ČSJu se omluvil/
JUREČKA Alexandr

člen Judo Club Havířov
/Na jednání DK ČSJu byl přítomen/

HUBINKA Martin

člen USK Praha
/Na jednání DK ČSJu byl přítomen/

Všichni ve věci podání vysvětlení o porušení ustanovení Soutěžního řádu JUDO čl. 7,
v návaznosti na čl. 8, a čl. 10., a to na podezření z falšování a neoprávněné manipulaci
se sportovními technickými doklady /"PRŮKAZ JUDO", označení platnosti lékařské
prohlídky/ na I. kole EXTRALIGY konané dne 03.03.2012 v Plzni, u výše jmenovaných
závodníků zapsaných na soupisce za družstvo TJ Sokol MOHELNICE, včetně jednání
trenéra uvedeného družstva na uvedené soupisce.

ad 1/ Informace předsedy DK ČSJu a zástupců vedení ČSJu
a/

Seznámení s jednotlivými dokumenty, které obdržela DK od zainteresovaných
stran za účelem projednání přestupku Výše uvedených osob.

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/ Podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení od STK ČSJu ze dne 21.03.2012
Akce a místo:
Datum akce:
Jména osob:

1. Kolo EXL mužů, Plzeň
3. Března 2012
Hubinka Martin
Jurečka Alexandr
Mgr. Švec Jaroslav st.

člen klubu USK Praha
/hostování za TJ Sokol Mohelnice/
člen klubu Judo Club Havířov
/hostování za TJ Sokol Mohelnice/
Člen TJ Sokol Mohelnice
/Předseda klubu a trenér EXL dr./

Popis přestupku:
o Závodník A. Jurečka při kontrole dokladů předložil evidenční kartu juda s lékařskou
prohlídkou, která neodpovídala platným předpisům o lékařské prohlídce.
o Po upozornění na tuto skutečnost si průkaz juda vzal vedoucí družstva Jaroslav Švec. Po
zhruba 5 minutách se vrátil s tvrzením, že lékař omylem vydal lékařskou platnou prohlídku na
list č.25 „Záznam“.
o Protože se takto vydané lékařská prohlídka hlavnímu rozhodčímu jevila jako platná, povolil
závodníkovi Jurečkovi start a to přesto, že dle svědeckého vyjádření Bohumila Šaršouna
(hlavní rozhodčí) bylo telefonní číslo na razítku pouze osmimístné.
o Při kontrole průkazů předložil průkaz juda se stejným razítkem (s osmimístným telefonním
číslem) i závodník Martin Hubinka.
o Během turnaje podal Mgr. Václav Červím protest na neplatnost lékařské prohlídky u obou
jmenovaných závodníků s tím, že razítko lékaře MUDr. Aleny Stojanovové je neplatné,
protože je na něm uvedeno staré, osmimístné telefonní číslo.
o Oba závodníci byli vyzváni, aby předložili k opakované kontrole průkazy juda. Martin
Hubinka odmítl průkaz juda předložit a ukončil start v tomto extraligovém kole. Alexandr
Jurečka průkaz juda nepředložil s tím, že mu jej omylem odvezl jiný závodník.
o Oba slíbili, že průkazy juda předloží ke kontrole v pondělí 5.3.2012, což učinili.
o Oba průkazy juda jsou opatřeny platným razítkem s lékařskou prohlídkou ze dne 2.3.2012.
Při dotazu na vystavení lékařské prohlídky u MUDr. Stojanovové, bylo touto doktorkou
potvrzeno, že jmenovaní se podrobili preventivní lékařské kontrole dne 2.3.2012 v
odpoledních hodinách. Tuto kontrolu stvrdila lékařka svým razítkem do průkazů juda obou
závodníků, spolu s vystavením příjmového dokladu o uhrazení poplatku za preventivní
lékařskou prohlídku.
Přílohy pro jednání DK ČSJu:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

Žádost o disciplinární řízení a stanovisko SŘ ČSJu /Kalous Roman/
Zpráva hlavního rozhodčího, včetně přílohy
Soupiska družstva TJ Sokol Mohelnice
Protest proti neoprávněnému startu závodníků od trenéra A.S.A.Sport Judo Litoměřice
Kopie oskenovaných průkazů JUDO p. Hubinka, p. Jurečka,
Potvrzení o provedených LP od MUDr. Stojanovová Anna
Vyjádření předsedy a trenéra EXL dr. TJ Sokol Mohelnice /Mgr. Švec J./
Vyjádření Klubu Judo Club Havířov /Frenštátský Zdeněk/
Vyjádření Klubu USK Praha /Ing. Vaněk Pavel/
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Hodnocení přestupku ze strany STK / sportovního ředitele ČSJu pan Kalous Roman./
Ze dne 21.03.2012
o Na základě svědeckých výpovědí Mgr. Václava Červína a hlavního rozhodčího soutěže
Bohumila Šaršouna se lze domnívat, že
v průkazu juda byl u závodníka Jurečky vyměněn list strana 25, na který byla záměrně
dodatečně potvrzena nová lékařská prohlídka.
o Závodník Hubinka odmítl opakovaně předložit na vyžádání průkaz juda při soutěži EXL. Po
ukončení startu v prvním utkání již nenastoupil. Proto je u závodníka Martina Hubinky
důvodné podezření na vlastnictví více průkazů juda. Dle svědeckých výpovědí jmenovaný při
kontrole dokladů na 1. kole EXL v Plzni předložil průkaz juda s lékařskými prohlídkami s
neplatnými razítky MUDr. A. Stojanovové. STK pak 5.3.2012 předložil průkaz, ve kterém
pravděpodobně byla dodatečně lékařská prohlídka potvrzena.
o Prokázat tuto skutečnost bude v kompetenci disciplinární komise. Důkazem pro existenci
používání neplatného razítka jsou svědecké výpovědi Mgr. Václava Červína a Bohumila
Šaršouna, kteří jsou ochotni tuto skutečnost potvrdit. Hlavní rozhodčí (B. Šaršoun) tuto
skutečnost popisuje v příloze zprávy hlavního rozhodčího.
o Vedoucí družstva Mgr. Jaroslav Švec se v otázce „doplnění“ razítka aktivně angažoval v
tom, že po kontrole dokladu A. Jurečky a neuznání jeho lékařské prohlídky na evidenční
kartě, odebral od rozhodčích průkaz juda a vzdálil se. Poté předložil průkaz juda k opakované
kontrole s tím, že „správná“ lékařské prohlídka je omylem vystavena na straně 25. Tím, že byl
s celou skutečností seznámen a nezabránil použití falešného razítka, podílel na podvodném
jednání spolu se jmenovanými závodníky (porušení čl. 8.2.2. SŘ).
Na základě výše popsaných skutečností předávám věc k prošetření disciplinární komisi
ČSJu s podezřením na falšování nebo neoprávněné manipulace se sportovnětechnickými doklady a nesprávná potvrzení.

Vyjádření Klubu TJ Sokol Mohelnice / Mgr. Švec Jaroslav/
Vyjádření k podnětu na zahájení disciplinárního řízení
V reakci na Vaši žádost uvádím jako předseda oddílu a současně trenér extraligového
družstva T.J.Sokol Mohelnice následující:
Závodníci, o které se jedná, byli 3.3.2012 na prvním kole extraligy v Plzni na soupisce
družstva T.J.Sokol Mohelnice. Při kontrole průkazů zpochybnili rozhodčí lékařskou prohlídku
člena družstva Alexandra Juračky. U závodníka Hubinku v této fázi lékařská prohlídka
zpochybněna nebyla a jak váha, tak průkaz, byly shledány bez závad a odsouhlaseny na
soupisce. Závodník Juračka v příslušné kolonce razítko měl, ale ne od praktického lékaře. Po
upozornění rozhodčích jsem na toto reagoval tak, že jsem požádal Juračku o vysvětlení. Ten
mi sdělil, že má platnou lékařskou prohlídku od praktického lékaře, který mu ji však dal do
nesprávné kolonky. Po tomto vysvětlení jsem předložil průkaz opět rozhodčím, kteří toto
uznali a na soupisce odsouhlasili průkaz jako platný a lékařskou prohlídku v pořádku. Poté si
trenér SJ Litoměřice pan Červín svévolně vzal tento průkaz ze stolku rozhodčích a začal si
opisovat osobní údaje závodníka Juračky a zasahovat do věcí, o kterých mají rozhodovat
rozhodčí.

3

S tímto jsem nesouhlasil a průkaz mu odebral. Během soutěže, opět na podnět pana Červína,
mi rozhodčí sdělili, že mají podezření, že pro změnu závodník Hubinka má neplatné
razítko, a požadovali průkazy obou závodníků. Vzhledem k tomu, že družstvo na soutěž
doprovázel sponzor, který si po vážení odjel vyřizovat svoje záležitosti, a průkazy byly v jeho
autě, nebylo toto možné. Rozhodčí neměli proti další účasti závodníků v soutěži námitek s
podmínkou, že doloží po soutěži na sekretariát ČSJu své průkazy ke kontrole. Dle informací,
které mám, tato podmínka byla splněna, lékařská prohlídka byla platná, což bylo údajně
ověřeno i telefonicky u ošetřujícího lékaře.
S pozdravem
Mgr. Jaroslav Švec
předseda oddílu judo T.J. Sokol Mohelnice, trenér extraligového družstva

Vyjádření Klubu USK Praha / pan Ing. Vaněk Pavel/
Vážení kolegové,
seznámil jsem se s podnětem k zahájení disciplinárního řízení s Martinem Hubinkou a
Alexandrem Jurečkou, vyjádřením p. Švece, trenéra klubu Mohelnice a vyslechl jsem verzi
Martina Hubinky. V tomto okamžiku žádný z dokumentů vč. výroku Martina Hubinky
neprokazuje provinění Martina Hubinky, není proto nutné abych se jako předseda oddílu
JUDO USK Praha tímto případem zabýval podle čl. 3.9. DŘ. Tento článek ukládá povinnost
se zabývat pouze proviněním, nikoli podezřením z provinění. Navíc doklad, který by měl
dokumentovat domnělé provinění, leží na ČSJU. Nicméně souhlasím s pasáží vyjádření p.
Švece, ve které vyslovuje pochybnost nad způsobem protestu proti platnosti prohlídky po
okamžiku, kdy je závodník připuštěn k soutěži ve smyslu soutěžního řádu. Akceptujeme-li
tento způsob vznesení protestu, vytváříme precedens, na základě kterého je možné
zkomplikovat jakoukoliv soutěž.
S pozdravem,

Pavel Vaněk

Vyjádření Klubu Judo Club Havířov / pan Frenštátský Zdeněk/
Závodník Alex. Jurečka před ligou, byl už na čtyřech závodech a vše měl v pořádku. Proto že
jsem věděl, že má lék. prohlídku na lic. kartě, nařídil jsem mu ať si nechá ji dát do průkazu (z
důvodu ztráty lic. karty, která je mimo průkaz.) což také udělal. Na lize pří kontrole u
rozhodčích prošel, ale p. Červín vše zpochybnil a trval na svém. Pak se do celého problému
ještě vložil p. Dolejš i když tvrdil, že nezastupuje žádnou stranu. Myslím že p. Dolejš se do
toho problému neměl vůbec vměšovat a ovlivňovat rozhodčí a ostatní zúčastněné a
nezúčastněné. (viz Nymburk) z pozice předsedy ČSJu. ( je členem JC Plzeň, která v lize
soutěží.) Myslím si, že by jsme našim špičkovým závodníkům měli umožňovat co nejvíc
závodu a ne pravý opak. Zas jich tolik nemáme. P. Červín když má nevyřešené problémy se
zástupci Mohelnic, tak ať to řeší jinými způsoby.
JC Havířov- Frenštátský Zdeněk
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Vyjádření Klubu A.S.A.Sport Judo Litoměřice / Mgr. Červín Václav /
Trenér družstva z Mohelnice vědomě zfalšoval doklady svých závodníků. Když se na to
přišlo, doklady schoval - nepředal hlavnímu rozhodčímu k opětovné kontrole zdokumentování padělků a napsal on a závodníci prohlášení, že doklady byly odvezeny. To je
neoddiskutovatelný fakt. Při důkladném prozkoumání lze zjistit, že jde o podvod velkých
rozměrů, protože sahá i do let minulých.
Zfalšované razítko doktorky z Prahy mělo v průkaze několik závodníků družstva Mohelnice,
včetně závodníka z Polska... Závodník Hubinka ho tam měl několik let po sobě, ale na ČSJu
dodal už jiný průkaz s prohlídkami od jiných doktorů... Má tedy 2 průkazy neb bylo potřeba
"čachrovat" i s hostováním. (on je členem USK) Ale to není předmětem šetření a jsou to jen
dohady. Hlavní důvod je razítko v průkaze závodníka Jurečky. Ten předložil průkaz i kartu
člena ČSJu. V průkaze měl prohlídku prošlou, na kartě neplatnou. Trenér Švec průkaz sbalil a
za pár minut přišel s průkazem, kde se objevilo razítko zmíněné doktorky z Prahy. Bylo v
jiných záznamech. Šlo o falzifikát, na razítku chybělo jedno číslo u telefonního spojení, na
což upozornil rozhodčí Šaršoun. Když jsme na popud Jirky Dolejše chtěli průkazy
zdokumentovat - ofotit příslušné stránky, průkazy už nebyly k dispozici, někdo je údajně
odvezl.
V pondělí stačilo vyměnit stránku v průkaze (v první části průkazu je totiž stránka prázdná, v
zadní části průkazu je kolonka další záznamy zpravidla také prázdná) a dojít s prosíkem popř.
penězi za paní doktorkou a poprosit jí o razítko. Ale nové razítko už má tel. číslo v pořádku...
Jde o hnusný podvod, který možná sahá dál, než si dovedeme představit. Zfalšované razítko
lékařky z Prahy mělo v průkaze celá řada závodníků z různých klubů (kolovalo dle potřeby...)
Nyní se už na to nepřijde, protože dnes už stačí ukázat jen kartu ČSJu...
Vašek Červín

Vyjádření Komise rozhodčích ČSJu / Ing Pelantová Věra /
Předsedkyně KR ČSJu paní Ing. Věra Pelantová se k případu vyjádřila jako přímá účastnice
na uvedené soutěži. Konstatuje, že závodník pan Hubinka Martin zjevně předložil dne
5.3.2012 na STK ČSJu /k pozdní opakované kontrole, na základě přílohy zprávy Hl.
rozhodčího ze soutěže/ jiný průkaz judo, než jaký byl předložen ke kontrole při zápisu na
uvedené soutěži dne 3.3.2012.

Vyjádření Jurečka Alexandr /člen Judo Club Havířov/
Závodník A. Jurečka uvedl, že si není vědom žádné manipulace se svým průkazem JUDO,
který byl na soutěži dne 3.3.2012 při zápisu předložen. Rovněž tak před předložením dne
5.3.2012 na STK ČSJu k pozdější opakované kontrole, na základě přílohy zprávy Hl.
rozhodčího ze soutěže. Dále uvedl, že průkaz nemohl předložit k opakované kontrole na
uvedené soutěži dne 3.3.2012 po vyzvání Hl. rozhodčího, po podání námitky trenéra A.S.A.
Sport Judo Litoměřice z důvodu, že ho kolega z družstva M. Hubinka dal společně s jeho do
auta ke sponzorovi, který po zápisu odjel mimo dějiště soutěže i s uvedenými průkazy JUDO.
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Vyjádření Hubinka Martin /člen USK Praha/
Závodník M. Hubinka uvedl, že si není vědom, že by na soutěži při zápisu dne 3.3.2012
předložil jiný průkaz JUDO, než jaký byl jím předložený dne 5.3.2012 na STK ČSJu k
pozdější opakované kontrole, na základě přílohy zprávy Hl. rozhodčího ze soutěže.
Dále uvedl, že průkaz nemohl předložit k opakované kontrole na uvedené soutěži dne
3.3.2012 po vyzvání Hl. rozhodčího, po podání námitky trenéra A.S.A. Sport Judo Litoměřice
z důvodu, že ho dal společně s průkazem A. Jurečky do auta ke sponzorovi, který po zápisu
odjel mimo dějiště soutěže i s uvedenými průkazy JUDO.

Vyjádření DK ČSJu k případu pro řešení:
a/
Chyba sboru rozhodčích /spolupráce/ na uvedené soutěži, kteří po první i následné
kontrole, která proběhla při zápisu před zahájením soutěže připustili výše uvedené závodníky
ke startu.
b/
Při podezření na falešná razítka LP v průkazech JUDO klubu TJ Sokol Mohelnice,
mělo dojít okamžitě k jejich zadržení při zápisu ze strany hlavního rozhodčího.
c/
Při Následné kontrole průkazů JUDO, které byly předloženy na ČSJu od jmenovaných
závodníků dne 5.3.2012 nebyly na první pohled shledány zjevné závady v těchto dokladech.
d/
Po důkladné prohlídce průkazu JUDO závodníka Alexandra Jurečky dne
17.4.2012 při jednání disciplinární komise ČSJu bylo zjištěno, že s uvedeným průkazem
JUDO bylo zjevně manipulováno.
e/

Trenér TJ Sokol Mohelnice pan Mgr. Švec Jaroslav st.
- Při zápisu na poprvé nepředložil se soupiskou platné doklady závodníků svého
družstva a opakovaně je odebíral od kontroly za účelem k jejich doplňování údajů
a opět je vracel zpět ke kontrole hlavnímu rozhodčímu.
/Porušení ustanovení SŘ Judo čl. 8.2.2, v návaznosti na čl. 7.1.1, 7.4, 7.5., /
- nezajistil následnou možnou dostupnost průkazů JUDO jmenovaných závodníků
během soutěže k jejich opětovné kontrole na vyžádání od hlavního rozhodčího po
podání námitky od trenéra A.S.A. Sport Judo Litoměřice.
/Porušení ustanovení SŘ Judo čl. 7.3., v návaznosti na čl. 10.1.2, a 10.4,./

f/
DK ČSJu dává na zvážení kompetentním činovníkům ČSJu, kteří by provedli
vhodnou formou úpravu, nebo formou doplňku do příslušného závazného předpisu
ČSJu, /Soutěžního řádu, Rozpisu mistrovských soutěží pro příslušný rok/.
A to, že zkontrolované doklady závodníků na soutěžích družstev, po zápisu budou až do
ukončení soutěže /v den jejího konání/ u hlavního rozhodčího soutěže, nebo sportovního
ředitele soutěže k dispozici pro případ podání podobné uvedené námitky, která je
podána v souladu s ustanoveními soutěžního řádu JUDO.
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ROZHODNUTÍ DK ČSJu:
Disciplinární komise ČSJu se rozhodla,
Panu Martinovi Hubinkovi, členu USK Praha,
Za porušení ustanovení soutěžního řádu ČSJu, čl. 10.1.2., a 10.4, při soutěži I. kola Extraligy
dne 3.3.2012, v Plzni. / Na vyzvání hlavního rozhodčího soutěže nepředložil k opakované
kontrole svůj průkaz JUDO/
1/

Vyslovit napomenutí za výše uvedený přestupek

Disciplinární komise ČSJu se rozhodla,
Panu Alexandrovi Jurečkovi, členu Judo Clubu Havířov
Za porušení ustanovení soutěžního řádu ČSJu, čl. 10.4, při soutěži I. kola Extraligy
dne 3.3.2012, v Plzni. / Na vyzvání hlavního rozhodčího soutěže nepředložil k opakované
kontrole svůj průkaz JUDO/
1/

Vyslovit napomenutí za výše uvedený přestupek

2/

Dále ukládá jmenovanému uhradit peněžitou pokutu ve výši 1.500,- Kč /jeden tisíc pět
set/ v termínu do 15.05.2012 na Český svaz judo za neoprávněnou manipulaci se
sportovním dokladem, „Průkazem JUDO“

Disciplinární komise ČSJu se rozhodla,
Panu Mgr. Jaroslavu Švecovi st., členu TJ Sokol Mohelnice
Za Porušení ustanovení SŘ Judo čl. 8.2.2, v návaznosti na čl. 7.1.1, 7.4, 7.5.,
/Při zápisu na soutěži I. kola Extraligy dne 3.3.2012 v Plzni na poprvé nepředložil se
soupiskou platné doklady závodníků svého družstva a opakovaně je odebíral od kontroly za
účelem k jejich doplňování údajů a opět je vracel zpět ke kontrole hlavnímu rozhodčímu./
1/

Vyslovit napomenutí za výše uvedený přestupek

2/

Dále ukládá Odd. JUDO - TJ Sokol Mohelnici uhradit peněžitou pokutu ve výši
3.000,- Kč /tři tisíce/ v termínu do 15.05.2012 na Český svaz judo.
Za porušení ustanovení SŘ Judo čl. 7.3., v návaznosti na čl. 10.1.2, a 10.4,.
/Výše jmenovaný trenér nezajistil při soutěži I. kola Extraligy dne 3.3.2012 v Plzni
následnou možnou dostupnost průkazů JUDO výše jmenovaných závodníků během
soutěže k jejich opětovné kontrole na vyžádání od hlavního rozhodčího po podání
námitky od trenéra A.S.A. Sport Judo Litoměřice.

Proti uvedenému rozhodnutí DK ČSJu se výše jmenovaní mají možnost odvolat k VV ČSJu,
a to do 15 ti dnů ode dne doručení uvedeného oznámení o rozhodnutí dle článku 4.
disciplinárního řádu ČSJu.
Zapsal:

Nachtigall Zdeněk v.r.
Předseda DK ČSJu
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