
 

Sportovně-technická komise ČNS 

P.O.BOX č. 22, 403 17 Chabařovice 

 
 

Rozhodnutí STK 2016-14 
 

1.       Obecný popis 

 

1.1   Neodehrání utkání o 3. Místo BOTAS dorostenecké ligy 
 

Dne 9.10. v 10 hodin se mělo odehrát utkání mezi Slovanem Chabařovice a 
NK CLIMAX Vsetín o 3. místo v BOTAS dorostenecké lize. Hosté se 
k utkání do 10:30 nedostavili a z tohoto důvodu rozhodčí ukončil utkání. 
 

 

2.      Dokumenty použité při rozhodování 
 

 Disciplinární řád ČNS 

 Soutěžní řád ČNS 

 Rozpis dlouhodobých soutěží 2016 

 Směrnice o hospodaření 2016 

 Zápis o utkání BDL76 

 Vyjádření statutáře NK CLIMAX Vsetín: 
K utkání o třetí místo do Chabařovic se náš tým dorostu vypravil již v sobotu večer v 
předstihu s nejlepší vůlí utkání sehrát v neděli 9.10. ve 13 hodin, jak pravilo "Rozlosování 
finále a utkání o 3M play-off BDL" ze 4.10., které nakonec dodnes visí na stránkách ČNS. V 
neděli ráno tým již přijel do Chabařovic, shodou okolností ještě před 10 hodinou, a po radě 
máhodného místního občana odjel na svačinu do sousední obce, vědom si značné časové 
rezervy. Kolem půl jedenácté mi telefonoval president svazu Kamil Kleník, proč jsme nepřijeli 
na utkání a sdělil, že počátek byl údajně přeložen ze 13 na 10 hodinu do haly. Okamžitě jsem 
kontaktoval trenéra Dušana Padyšáka, aby se s týmem neprodleně vysal do Chabařovické 
haly - tam dorazili kolem tři čtvrti na 11. Dozvěděli se, že pro náš pozdní příjezd bude utkání 
kontumováno. Přes sdělení, že nám změna termínu nebyla známa a přes naši vůli a ochotu 
na místě utkání sehrát, utkání sehráno nebylo, výslovně možnost utkání přece jen sehrát 
odmítl domácí činovník Vlastimil Pabián. 

 
 

 
3.      Rozhodnutí 

 

STK ČNS na základě zjištěného stavu a platných interních dokumentů 
rozhodla takto:  
 

STK-ČNS si je vědoma vlastního pochybení. Dle SŘ 3.11.2. a 
3.11.5 měla STK prokazatelně projednat ZSU s oběma mužstvy. 
Odeslání ZSU elektronickou poštou na oficiální mail obou 
družstev nelze brát jako prokazatelné projednání. V tomto 
případě je nutné se spojit s oddíly telefonicky, což se v tomto 
případě nestalo. 
 



Z tohoto důvodu STK ČNS rozhodla o odehrání náhradního 
utkání o 3. místo BOTAS Dorostenecké ligy. Místo a termín 
utkání bude upřesněno.  
 
 
 

 

         4.       Poučení o odvolání  
 

- v souladu s ustanovením Stanov ČNS čl. 4.5.7. o) je možné se proti 
tomuto Rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto Rozhodnutí. 
Odvolání musí být písemné a doručuje se odvolacímu orgánu doložené 
vkladem (poplatek za projednání odvolání). Výše poplatku je dána 
Hospodářskou směrnicí ČNS. Doručuje se též orgánu, který rozhodl v 1. st. 

 
           Toto Rozhodnutí je zároveň Zápisem z jednání, hlasování ANO 3x  

 
 

5.      Orgán, který rozhodoval a datum rozhodnutí 

 

Dne 17. října 2016 rozhodla Sportovně technická komise ČNS 
      
     V Praze dne 17. října 2016 

Ivan Králík – předseda STK ČNS 
       Ivan Škoda - člen STK ČNS  
                                                                          Luboš Pamánek - člen STK ČNS                                                                            


