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Věc: Rozhodnutí o kontumaci utkání 1LM 
 
 
Oznamuji Vám, že utkání 1.ligy mužů hrané dne 12.11.2022 mezi družstvy SK Slavia Praha a TJ 
Agrotec Hustopeče s výsledkem 10:6 pro domácí družstvo, bylo z rozhodnutí ředitele ligových soutěží 
kontumováno ve prospěch hostujícího družstva TJ Agrotec Hustopeče, a to na základě Soutěžního 
řádu (dále jen SŘ) čl. 112 písmeno c) z důvodu porušení SŘ čl. 323.02. 
 
Podklady k rozhodnutí: 

1) TJ Agrotec Hustopeče – podaná Námitka dle SŘ čl. 113.01 písmeno a) dne 16.11.2022 
splňující všechny náležitosti dle SŘ čl. 113.05. 

2) SK Slavia Praha – k podané Námitce se v předepsané lhůtě dle SŘ čl. 113.05 nevyjádřil.  
3) Přílohy – připomínky domácího družstva a připomínky hostujícího družstva zaslané dne 

12.11.2022 delegovaným vrchním rozhodčím utkání elektronickou poštou na adresu ředitele 
ligových soutěží a na adresy obou organizačních pracovníků družstev (vedoucích družstev). 

4) Zpráva vrchního rozhodčího ze dne 14.11.2022 zaslaná elektronickou poštou řediteli soutěže 
a organizačním pracovníkům obou družstev. 
 

Zdůvodnění rozhodnutí: 

Dle SŘ čl. 322.01 písmeno d) a čl. 323.02 je povinnost hrát ligová utkání ve schválených hracích 
místnostech. Jestliže družstvo nemůže z jakéhokoliv důvodu hrát ve schválené místnosti a musí 
hrát v náhradní, je povinno, dle SŘ čl. 323.03, si včas zajistit schválení náhradní hrací místnosti. 
Toto ze strany pořádajícího družstva nebylo učiněno, čímž došlo k porušení SŘ čl. 323.02. 

Na základě podané námitky dle SŘ čl. 113.01 písmeno a) oddílem TJ Agrotec Hustopeče ze dne 
16.11.2022, dále na základě sepsaných připomínek po odehraném utkání oběma vedoucími družstev 
a zaslané fotodokumentace k uvedenému utkání vrchním rozhodčím, je zřejmé, že utkání 1.ligy mužů 
mezi zmiňovanými družstvy se sice odehrálo na uvedené adrese, kde je schválena hrací místnost pro 
uvedenou soutěž, ale z důvodu obsazenosti této místnosti bylo utkání přemístěno do jiné místnosti, 
která v den utkání nebyla pro uvedenou soutěž schválena. 

Hostující družstvo podalo námitku k hrací místnosti a hracím podmínkám před zahájením utkání 
vrchnímu rozhodčímu, který námitky telefonicky konzultoval s ředitelem soutěží. Ředitel soutěží i 
přes uvedené námitky doporučil utkání odehrát, a to z těchto důvodů: 

- nízká teplota 15,7 °C: před zahájením utkání nebylo možno 100 % ověřit správnou funkčnost 
teploměru a nebyly známy ani jeho možné odchylky měření, zařízení na měření teploty není 
certifikováno, 

- neschválená hrací místnost – v daný okamžik nebyla možnost ověření, ředitel mimo PC, jestli 
domácí družstvo nemá v systému podanou žádost o schválení náhradní hrací místnosti. 

 
Poučení: 
Proti Rozhodnutí ředitele ligových soutěží je možné podat odvolání dle SŘ čl. 113. 
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Ostatní: 
Na základě uznané Námitky bude oddílu TJ Agrotec Hustopeče vrácen poplatek v celé výši. 
 
 
Na vědomí: 
SK Slavia Praha – Vojtěch Rozínek, Jakub Zahradníček 
TJ Argotec Hustopeče – Antonín Schwarzer, Jan Matlach 
Předseda STK ČAST – Václav Drozda 
VV ČAST – Petr Bohumský 
Sekretariát ČAST 
 
V Ostravě dne 5.12.2022 
         Miroslav Henžel  
              ředitel ligových soutěží ČAST 
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