
Disciplinární komise
disciplinarnikomise@horosvaz.cz

Rozhodnutí disciplinární komise HS

Ve v ci .j:DK-0008/2008                                                                                       V Praze dne: 26.1.2009

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 Heleny Lipenské,

takto:

Helen  Lipenské byl ud len trest dle §2 odst 1. písm.a) ve ejné napomenutí uvedené na webu HS.
Ud lený trest bude vykonán zve ejn ním tohoto rozhodnutí na webu HS.

Od vodn ní:

St žovatel L. Hroza starší požadoval prošet ení zda H. Lipenská:
1. nepoškodila L. Hrozovou nedodržením nomina ních pravidel pro reprezentaci,
2. nepoškodila L. Hrozovou mylnou informací, nem že startovat jako 4 na ME v boulderingu,
3. nepoškodila L. Hrozovou tím, že nebyla p ítomna jejímu finále jako kou eské reprezentace,
4. nepoškodila L. Hrozu ml. tím, že odmítla podat jeho oprávn ný protest v i organizátor m,
5. nepoškodila HS tím, že nebyla p ítomna finále eského reprezentanta a jako hlavní kou  se za n j tak
nemohla postavit.

V této v ci vyslechla Disciplinární komise Libora Hrozu st., Helenu Lipenskou, Tomáše Rakovi e, Lucii
Hrozovou a Libora Hrozu mladšího.

i posuzování bodu 1. podání prostudovala DK nomina ní kritéria zve ejn ná na webu www.horosvaz.cz a
vyslechla H. Lipenskou a T. Rakovi e. Z jejich výpov dí vyšlo najevo, že princip nominace do reprezentace
popsaný webu HS je platný a pro komisi závazný a jako taký je také dodržován. Na jeho základ  byla
L. Hrozová nominována do širší reprezentace R, spolu se S. Rajfovou, N. Kudrovou a H. Lipenskou. T mto
závodník m je pak zaru ena ú ast jednom závod  Sv tového poháru a na základ  zde dosaženého výsledku se
pak závodníci ú astní dalších závod  SP a ME. Jejich aktuální umíst ní ve sv tovém žeb ku pak ur uje
jednak prioritu jejich p ihlášení na další závody SP v p ípad , že by zde byla po etn  omezená ú ast závodnic
startujících za R, a dále výši finan ní dotace od HS. Na webu je však zve ejn na pouze informace ohledn
finan ní dotace od HS, nikoliv ohledn  prioritního p ihlašování lépe umíst ných závodnic v pr žném
po adí sv tového žeb ku. Tento princip je však v souladu s rozhodnutím komise SLD. Vzhledem k tomu, že
L. Hrozová se nezú astnila ani jednoho závodu SP v boulderingu, bylo naprostou v souladu s kritérii komise

ihlásit nejprve S. Rafovou, H. Lipenskou a N. Kudrovou, které se již zú astnily závod  SP v boulderingu
v roce 2008, a tudíž byly v žeb ku umíst ny lépe.
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i posuzování 2. bodu podání DK prostudovala mezinárodní pravidla IFS, která mimo jiné stanovují po etní
kvóty reprezentant  nominovaných na jednotlivé úrovn  mezinárodních závod . Tato pravidla jednozna
stanovují pro závody kategorie Kontinentální mistrovství, kterým Mistrovství Evropy bezesporu je, v lánku
10.1 a) kvótu 5 závodník /závodnic v každé kategorii. H. Lipenská podle vyjád ení st žovatele a také dle
vlastního vyjád ení byla p esv ena, že kvóta je pouze 3, a tudíž L. Hrozovou p ihlásila jako náhradnici, s tím,
že až na míst  závodu potvrdí její možnou ú ast.

i posuzování 3. bodu podání DK p ihlédla k vyjád ení L. Hrozové, která uvedla, že sice došlo ke zmatk m se
startovním po adím p ed vlastním finále, ale že situaci nakonec vy ešila sama, a to ješt  cca 20-30 minut p ed
zahájením závodu, tedy v dob  kdy byla v izolaci. L. Hrozová dále uvedla, že si nemyslí, že by tato situace

la n jaký podíl na jejím výkonu. To potvrzuji i fakt, že ješt  ve dvou vy azovací kolech byla úsp šná a
postoupila až do semifinále, kde byla vy azena.

i posuzování 4. bodu podání DK p ihlédla zejména k výpov di T. Rakovi e, který na p ímý dotaz zda je
v kompetenci team managera zamítnout požadavek závodníka podání protestu, odpov l, že pokud je team
manager p esv en, že protest nemá šanci na úsp ch, pak ano. Dále DK p ihlédla k faktu, že oprávn nost i
neoprávn nost nelze již zp tn  stanovit, jelikož jedinou relevantní odpov  by zajistilo samo podání protestu
v dob  a míst  konání závodu.

i posuzování 5. bodu podání DK p ihlédla k výpov di H. Lipenské, která uvedla, že nebyla schopna p ijet na
vlastní závod a fungovat ádn  a sv domit  jako team manager, a koliv již tou dobou byla zp t v míst  konání
závodu a nikoliv v blízké skalní oblasti jak uvádí st žovatel. Hlavním d vodem byla hádka  s L. Hrozou starším

i kvalifika ním kole závodu a obava, že by se vzniklá situace mohla opakovat, ne-li gradovat. Podle vyjád ení
L. Hrozové, která jediná se mohla cítit p ímo poškozena nep ítomností H. Lipenské, nedošlo ke zjevnému
ovlivn ní jejího výkonu. Dále byl zohledn n fakt, že sama pravidla IFSC po ítají i s nep ítomností team
managera p i závodech a že v rámci HS neexistuje žádný vnit ní p edpis, který by stanovoval povinnosti team
managera.

Vzhledem k výše uvedeným skute nostem rozhodla DK v jednotlivých bodech podání následovn :
1. Nepoškodila L. Hrozovou nedodržením nomina ních pravidel pro reprezentaci.
2. Poškodila L. Hrozovou mylnou informací, nem že startovat jako 4. na ME v boulderingu a tímto porušila
ustanovení § 9, odst. 4. Stanov HS když jako team manager neov ila v mezinárodních pravidlech IFS po etní
kvóty reprezentant  nominovaných na jednotlivé úrovn  mezinárodních závod .
3. Nepoškodila L. Hrozovou tím, že nebyla p ítomna jejímu finále jako kou eské reprezentace.
4. Nepoškodila L. Hrozu ml. tím, že odmítla podat jeho oprávn ný protest v i organizátor m.
5. Nepoškodila HS tím, že nebyla p ítomna finále eského reprezentanta a jako hlavní kou  se za n j tak
nemohla postavit.

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


