OTEVŘENÉ
VYJÁDŘENÍ
KLUBU
k rozhodnutí soutěžního sekretariátu ČF ze dne 10.09.2020
Na základě žádosti oddílu AC Sparta Praha o odložení utkání kvalifikace juniorů mezi družstvy Panthers
Praha a AC Sparta Praha vydal soutěžní sekretariát ČF rozhodnutí, ke kterému se tímto chceme oficiálně a
otevřeně vyjádřit.

V Praze dne 11. září 2020
Zdravíme všechny,
s takovýmto postupem nesouhlasíme a to jak obecně, tak samozřejmě konkrétně v této situaci a žádáme o
nápravu – ta může proběhnout jednak ze strany AC Sparta Praha, že požádá o zrušení tohoto rozhodnutí a
nebo prověřením samotného soutěžního úseku.
Prosíme o informaci, jak jste toto zvážili, v opačném případě nám nezbyde nic jiného, než se odvolat.
To ovšem bude nějakou dobu trvat a rozhodnutí přijde až zpětně a už budou způsobeny škody a narušena
jak regulérnost soutěže, tak vztahy mezi kluby a hráči a také důvěra v Český florbal jako takový, což je
škoda.
Důvody – seřadím je podle důležitosti:
1.

Komunikace

Oddíl AC Sparta Praha podal oficiální žádost ve čtvrtek 10. září v 15:43, tedy necelých 48 hodin před
plánovaným začátkem utkání a nejspíše až poté, co náš marketingový pracovník napsal email s dotazem na
soupisky družstev do programu. Do té doby pouze trenér Sparty komunikoval s naším trenérem po
facebooku v tom smyslu jako pojďme se domluvit na náhradním termínu, ale o žádnou oficiální komunikaci a
ani žádost o odložení utkání se nejednalo.
Pokud by dle běžných konvencí poslali zprávu s žádostí, tak jsme se mohli normálně pobavit a společně
hledat řešení. Ale takto jsme jenom byli postaveni před hotovu věc a neoficiálně se k nám dostávaly
informace o tom, že hráčům bylo již odložení oznámeno jako schválené soutěžním úsekem.
S takovouto komunikací nesouhlasíme a protestujeme proti tomu. Pokud takto komunikuje klub, který se
považuje nebo je považován za elitní, tak je to špatný příklad.
Následně v emailové zprávě od sekretářky Sparty byly uvedeny nepravdivé informace – že se trenér snažil
spojit s naším trenérem, ale bez odezvy. Jednak to bylo s odezvou a za druhé komunikaci po facebooku
bychom měli ponechat našim teenagerům a ne z ní dělat oficiální komunikaci. Navíc když průběžně a v
souběhu jsme komunikovali spolu já a sekretářka Sparty o jiných věcech (přestupy hráčů v jiných
družstvech), takže to je prostě uvádění nepravdy.
2.

Sportovní a organizační dopady

Pokud by se jednalo o utkání základní části, tak by se asi nic nedělo, ale je to utkání kvalifikace, která má
zhuštěnou termínovou listinu a je potřeba ji odehrát brzy. Možnosti hal jsou v regionu omezené a v našem
klubu ještě možná o trochu více. Ze strany Sparty nebyla znát žádná vůle toto vyřešit, pouze abychom se
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dohodli na náhradním termínu, žádná nabídka o kompenzaci nákladů a úsilí, které pochopitelně je k utkání
vyvíjeno, když se blíží. Bude problém najít náhradní řešení.
Zároveň se jedná o dva hráče, nikoliv o velkou část týmu, Sparta k tomuto utkání může úplně normálně
nastoupit – ano bez dvou reprezentantů, ale může, z pohledu diváka to vypadá na obstrukci a ohýbání si
pravidel pro sebe a vrhá to i špatné světlo na reprezentaci jako takovou, protože její trenér je ze stejného
oddílu. Sportovně to chápeme, ale nebojte se, také máme hráče nemocné a zraněné, byť to nejsou
reprezentanti, je to normální a v tuto chvíli bychom měli být rádi, že vůbec můžeme hrát a ne se snažit hledat
za každou cenu aktuálně nejlepší podmínky, je to krátkozraké.
3.

Postup soutěžního sekretariátu a formální pochybení

Dle platného soutěžního řádu oddíl na odložení utkání nárok nemá. Ale protože vlivem mimořádné situace
schválil VV jakési rozšíření těchto pravidel, tak nárok zdánlivě vzniknul. O těchto předpisech však oddíly
nebyly informovány. Náš oddíl se o něčem takovém dozvěděl jenom díky tomu, že je účastník Extraligy žen
a v pondělí 7. září o tom šly nějaké rozsáhlé materiály a v úterý 8. září bylo setkání prezidentů extraligových
klubů. Ale to je jenom náhoda, pokud by toho nebylo, tak o tomto předpisu doteď nevíme.
Postup soutěžního sekretariátu v tom, že ve čtvrtek 10. září v 15:43 přijde oficiální žádost a ta je tentýž den v
19:04 schválena a odeslána, aniž bychom se k ní dostali možnost se oficiálně vyjádřit, považujeme za velmi
nešťastný – sice chápeme, že to byl dobrý úmysl to urychlit a už tak špatnou situaci vyřešit, ale došlo tím
upření našich práv a možnosti spravedlivého posouzení a z našeho pohledu došlo k vyhovění účelového
ohnutí předpisu ve prospěch oddílu, který se rozhodne touto cestou jít a má konkurenční výhodu v tom, že je
mu s předstihem znám předpis, který ostatním znám není.
Navíc soutěžní sekretariát o našem postoji věděla, během týdne byla tato záležitost několika doložitelnými
telefonáty konzultována, takže jsem čekal, že dostaneme alespoň prostor k vyjádření nebo že k němu
budeme vyzváni.
Formálně však nedošlo ke splnění podmínek k žádosti dle platného soutěžního řádu – zmínění hráči
neodehráli stanovený počet utkání a ani nebyli uvedeni na soupisce družstva, takže žádost měla být
podle nás přezkoumána a nemělo jí být vyhověno. Pořád to jde ještě napravit a tuto pochopitelnou,
ale bez debat chybu, napravit. Lepší pozdě, než vůbec.
Kdo namítá, že je to pouze formální pochybení, tak má sice pravdu, ale ona i samotná žádost je
formální, zahrnutí karantény do plnění reprezentační povinnosti je také formální. A pokud je to v tom
předpisu nadbytečně, tak to odstraňme, ale pokud to tam je, tak to dodržujme a ať to platí pro
všechny a nemění se to podle situace.

S pozdravem
______________________________
Štěpán Weber - generální manažer
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