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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0004/2007                                                                                       V Praze dne: 22.11.2007

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Václav Širl a Petr Luka evi  rozhodla na svém zasedání
dne 22.11.2007 ve v ci disciplinárního provin ní Martina Stráníka,

takto:

estupci se ud luje disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení sportovní innosti
na dobu 1 roku s odkladem na zkušební dobu 1 roku dle § 4 odst.2 disciplinárního ádu.

Od vodn ní:

Na základ  stížnosti V. Wolfa, zahájila s Martinem Stráníkem disciplinární komise HS, v souladu s § 17
disciplinárního ádu HS, disciplinární ízení pro podez ení z provin ní dle § 1, odst.2, písmeno. b,
disciplinárního ádu HS. Provin ní se m l dopustit tím, že v dom  porušuje vnit ní p edpisy HS, jmenovit
„ Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v echách“ a to lánku 2 odst., i – zákazu používat
chemické a minerální látky, které by m ly sloužit ke zvýšení t ení a p ilnavosti pokožky na skalách
(nap .magnesium).

estupce se omluvil z jednání DK a na svoji obhajobu uvedl písemn  následující:

iznal, že v dom  porušil pravidla pískovcového lezení tím, že používal Mg. Za toto se v dopise omluvil a
uvedl, že pokud nebudou pravidla zm na bude se pískovcovým terén m vyhýbat.

Na základ  výše uvedeného ústního jednání dosp la disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu
provin ní prokazateln  došlo a ud lila disciplinární trest dle § 4 odst. 1 disciplinárního ádu, zastavení
sportovní innosti na dobu 1 roku.

Po posouzení všech okolností rozhodla Disciplinární komise o zmírn ní trestu jeho podmín ným odkladem na
zkušební dobu 1 roku dle § 4 odst.2 disciplinárního ádu.

Pou ení:

Proti tomuto rozhodnutí má ú astník právo podat odvolání. Odvolání je t eba podat ve lh  15 dn  ode dne
oznámení rozhodnutí disciplinárnímu orgánu,který ve v ci rozhodl.
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i podání odvolání je nutno zaplatit poplatek za odvolání ve výši 1.000 K  na ú et . 1727209504/0600,( jako
var. symbol uve te – j. disc. ízení) a kopii dokladu o zaplacení p iložit k odvolání. Poplatek za odvolání se
vrací odvolávajícímu se, jestliže odvolací orgán rozhodnutí zm ní ve smyslu zmírn ní trestu nebo zruší, nebo
disciplinární orgán, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu vyhoví.
Odvolání musí obsahovat údaj o tom, jaké rozhodnutí se napadá, z jakých d vod  a eho se odvolatel domáhá.
V p ípad , že podané odvolání nemá pot ebné náležitosti a na výzvu DK nebudou dopln ny ve lh  15 dn ,
odvolací orgán odvolání odmítne.

Dle ustanovení § 10 disciplinárního ádu, m že potrestaný požádat po vykonání nejmén  poloviny trestu o
prominutí zbytku trestu.

Za Disciplinární komisi HS.

Roman Wimmer – p edseda DK


