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Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0007/2008                                                                                       V Praze dne: 29.1.2009

Disciplinární komise HS ve složení Roman Wimmer, Tomáš Kublák a Jind ich Pražák rozhodla na svém
zasedání dne 26.1. 2009 ve v ci disciplinárního provin ní Libora Hrozy mladšího

takto:

Disciplinární ízení se zastavuje dle § 25 písm. g) disciplinárního ádu.

Od vodn ní:

Na základ  stížnosti komise Sout žního lezení dosp lých, zastoupené Helenou Lipenskou, zahájila s Liborem
Hrozou mladším Disciplinární komise HS, v souladu s § 17 disciplinárního ádu HS, disciplinární ízení pro
podez ení z provin ní dle § 1, odst.2, písm. c), disciplinárního ádu HS. Provin ní se m l dopustit tím, že p i
závodech Mistrovství Evropy v sout žním lezení odmítl akceptovat rozhodnutí vedoucího reprezentace o
nepodání protestu, rozhodl se ešit situaci osobn  s hlavním rozhod ím Matevsem Gradisekem a delegátem
IFSC Helmutem Knablem, na které k el a dožadoval se anulování závodu a musel být opakovan  uklid ován
a odvád n stranou. Svým chováním tak m l porušit mezinárodní pravidla IFSC, ohrozit sv j další start
v závod , poškodit dobré jméno HS a ohrozit celou eskou reprezentaci, která mohla dostat trest od hlavního
rozhod ího za nezvládnutí svého závodníka. Jako sv dky incidentu uvedla H. Lipenská I. Šifru a P. Resche.

estupce se na jednání DK dostavil a na svoji obhajobu uvedl, že požadoval podání protestu jelikož podle
propozic závodu se m la sout ž konat na certifikované cest  ur ené k m ení sv tového rekordu, tzv. World
record wall. P i kvalifikaci však zjistil, že cesta, kterou lezl, neodpovídala t mto parametr m. Lišila se zejména
výškou umíst ní startovních chyt  a u n kterých chyt  také velikostí. Svá tvrzení zd vod oval tím, že týden

ed závody trávil tréninkem na jiné certifikované st  v italském Arcu, a tudíž mu byl rozdíl ihned zjevný.
Své tvrzení ohledn  velikosti chyt  dále opíral o fakt, že chyty na obou cestách byly vyrobeny r znými výrobci
(a koli ob  firmy jsou držitelé licence pro výrobu t chto chyt  vydanou IFSC). Své tvrzení ohledn  výšky
startovních chyt  doložil fotografiemi z kvalifikace, které se protest týkal, a z finále, ve kterém byly k cestám
dopln ny matrace a tím byla výška vyrovnána na správnou úrove . Dále uvedl, že rozhodnutí H. Lipenské jako
vedoucí reprezentace akceptoval a s rozhod ím vedl pouze klidnou debatu ohledn  vzniklého problému a
možných variant ešení. Za výsledek této debaty mimo jiné považuje dopln ní matrací pod cesty do finálových
kol. To, že šlo o debatu klidnou, dokládá mimo jiné tím, že za ni nebyl nijak disciplinárn  postižen v rámci
pravidel závod  IFSC – nedostal ani slovní varování, ani žlutou ani ervenou kartu. Dále uvedl, že jedním
z d vod  pro  požadoval podání protestu bylo získání dokladu pro své sponzory, že p ípadný nedostate ný
výkon byl minimáln  z ásti zp soben neovlivnitelnými vn jšími vlivy.
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V této v ci byl dále vyslechnut sv dek Ivan Šifra, jehož výpov  se však p evážn  vztahovala ke skutk m jiné
osoby, než p estupce, a ve svém zbytku neobsahovala skute nosti dostate  dokládající disciplinární provin ní

estupce.

Druhy sv dek st žovatele P. Resch se telefonicky z jednání omluvil a uvedl, že celý popisovaný incident zná
pouze z vypráv ní, nebo  mu nebyl osobn  p ítomen.

O vyjád ení k incidentu byli e-mailem požádáni také Matevz Gradisek a Helmut Knabl. M. Gradisek
v odpov di na dotaz zda si jednání L. Hrozy vyžádalo n jaký disciplinární postih a zda toto jednání narušilo

h závodu, uvedl, že jednání L. Hrozy bylo sice možné pokládat za emotivní, ale pouze v mí e odpovídající
vypjatosti atmosféry závod  ME. Za své jednání nebyl nijak disciplinárn  potrestán a jeho jednání nijak
nenarušilo pr h závodu. Na stejné dotazy odpov l H. Knabl, že nebyl ú asten celé diskuze s L. Hrozou, že
o žádném postihu neví a že ve své zpráv  delegáta IFSC tuto situaci ani nezmi uje.

Disciplinární komise dále p ezkoumala závodní pravidla IFSC a shledala, že:
a) pokud L. Hroza ml. nebyl za svou diskuzi s rozhod ím, a  byla jakákoli, disciplinárn  postižen, nedošlo

tímto jeho jednáním k porušení pravidel IFSC,
b) svým jednáním neohrozil celou eskou reprezentaci, jelikož takový postih není podle pravidel IFSC

možný.

Na základ  výše uvedených skute ností dosp la disciplinární komise HS k záv ru, že k disciplinárnímu
provin ní prokazateln  nedošlo a zastavila ízení dle § 25 písm. g) 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.

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.

Za Disciplinární komisi HS.

    Roman Wimmer – p edseda DK


