
Z á p i s 07/17/18 
ze schůze disciplinární komise ČVS (DK) konané dne 31.1.2018 v Praze 

 
 
 
Přítomni: pí. Drahorádová, p. Molcar, Pejpal, Škoda  
 
 
Program jednání: 
 
1) č.j. DK 07/17/18 
        
       Podnět předsedy STK p. ing. Petra Kvardy – diskvalifikace hráče, kapitána a trenéra družstva mužů      
       Lokomotiva Česká Lípa v utkání 2-M-A č. 93 hraného dne 13.1.2018 v Praze.  
 
 

Disciplinární komise ČVS (dále DK) projednala na svém zasedání dne 31.1.2018 v Praze diskvalifikaci  
hráče Jana Javůrka v utkání 2-M-A č. 93 mezi družstvy TJ Praga Praha a TJ Lokomotiva Česká Lípa. 
Účastníci disciplinárního řízení: členové DK: pí Drahorádová, p. Molcar, Pejpal a Škoda;  
                                                    pozvaní: p. Javůrek, Poláček a Pítr 
DK se seznámila se všemi podklady (podnětem k disciplinárnímu řízení zaslaným předsedou STK p. ing 
Kvardou, zápisem z utkání, vyjádřením obou rozhodčích, vyjádřením p. Javůrka a trenéra soupeře p. Bízy). 
DK v souladu s DŘV čl. 15, odst. 2 a čl. 16, odst. 2 rozhodla přizvat rozhodčí utkání k jednání a p. Javůrka 
k jednání předvolat. Pozvaný i přizvaní se jednání zúčastnili.  
 
DK rozhodla ve smyslu DŘV čl. 4, odst. 2 a 3 o provinění p. Jana Javůrka, které podle čl. 2 odst. 1b 
kvalifikovala jako provinění související s účastí v mistrovských utkáních řízených správní radou ČVS a     
ukládá mu podle čl. 5 odst. 1d a odst. 1e DŘV jako 

t r e s t 
 

zastavení závodní činnosti (ZZČJ) a zákaz výkonu funkce  (ZVF) na pět měsíců 

 

 
Trest ZZČJ i ZVF je nepodmíněný a týká se všech mistrovských utkání soutěží řízených ČVS všech    
stupňů ve všech věkových kategoriích a funkcí uvedených v zápise o utkání (T, AT, TE, L). 
 

Účinnost trestu je od 1.2.2018 
 
Zdůvodnění: Pan Jan Javůrek se dopustil agrese vůči prvnímu rozhodčímu tím, že vylezl na empair a chytil 
rozhodčího za krk. Tím porušil Pravidla volejbalu (PV) pravidlo 21.2.3 – uskutečnění tělesného napadení, 
agresivní nebo výhružné chování. 

 
 
 
 

Zapsal: Zd. Škoda 


