ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU
CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888
160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40
www.ping-pong.cz , e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250

Zápis z disciplinárního řízení
Datum konání:

29.8.2019

Místo konání:

Na Pankráci 123, Praha 4

Přítomni:

Z.Špaček, N.Endal, J.Brothánek, P.Bohumský

Omluven:

R.Brhel

Zapsal:

P.Bohumský

Zveřejnění zápisu (účinnost):
dne 1.9.2019

Důvod svolání disciplinárního řízení:



Závažný případ narušení pořádku související se soutěžemi stolního tenisu.
Bližší odůvodnění:
o Formou zprávy vrchního rozhodčího Letní olympiády dětí a mládeže v Liberci
byl dne 27.6.2019 mj. oznámen incident, který se odehrál v závěru turnaje dne
26.6.2019.
o Probíhal čtvrtý zápas utkání (Praha v tomto okamžiku vedla 2:1) mezi hráči
M.Šípem a Š.Brhelem. Zápas vedla jako rozhodčí M.Absolonová, držitelka
licence A. Ve druhém setu došlo ke sporu, zda má být stav 6:2 nebo 5:3, zřejmě
kvůli rozhodnutí, zda míček škrtl o stůl. Trenér družstva Jižní Moravy R.Brhel
však trval na tom, že míček neškrtl a požadoval, aby stav byl 6:2, jinak že celé
utkání skrečuje. Rozhodčí své rozhodnutí nezměnila, proto R.Brhel odvolal
svého hráče z utkání a tím celé utkání ukončil.
o Následně R.Brhel přišel do call area a za přítomnosti svědků M.Absolonovou
verbálně urazil.
o R.Brhel se následně M.Absolonové omluvil.

Průběh disciplinárního řízení:


Disciplinární řízení bylo vyhlášeno Zápisem II.-42. z jednání VV ČAST a emailem
R.Brhelovi ze dne 29.6.2019.
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K případu se písemně vyjádřili:
o Vrchní rozhodčí Z.Jirásek
o Ředitel turnaje J.Veselka
o Delegát M.Linert
o Zástupce vr.rozhodčího M.Panský
o M.Absolonová
o R.Brhel
Nevyjádřil se: Zástupce vr.rozhodčího J.Fausek
Případem byl v první instanci pověřen VV ČAST.
Projednání případu bylo stanoveno na 29.8.2019. R.Brhel se vyjádřil písemně a práva
osobní účasti se ústně dne 23.8.2019 zřekl a jednání proběhlo bez jeho přítomnosti.

Závěr disciplinárního řízení:




VV ČAST dospěl k závěru, že
o Polemiky s rozhodčími u stolu, kteří jednají v rámci svých kompetencí a
s využitím svých schopností, jsou neopodstatněné.
o Ze strany R.Brhela došlo k jednání, které je nepřípustné mezi členy ČAST
k zajištění společného cíle rozvoje stolního tenisu.
R.Brhelovi se podmíněně zastavuje výkon funkce trenéra od 1.9.2019 do 28.2.2020 a
případ bude jako příklad adresně uveden v informačním článku na stránkách ČAST pro
členskou základnu o možnostech protestů a odvolání.

Poučení:
Proti rozhodnutí Výkonného výboru není možno podat odvolání. O konečné rozhodnutí lze
požádat Arbitrážní komisi ČAST, která je oprávněna přezkoumat rozhodnutí Výkonného
výboru ČAST.

Na vědomí (POUZE ELEKTRONICKY):
pan Richard Brhel
členové VV ČAST
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