Středočeský svaz stolního tenisu
Disciplinární komise
Protokol č. 1/2021‐22
o průběhu a závěrech disciplinárního řízení
s hráčem Zdeňkem Mühlhauserem – Sokol Rudná

Disciplinární komise Středočeského svazu stolního tenisu (dále jen DK STSST) ve složení Tomáš Beneš
(předseda), Václav Herout a Aleš Novák zahájila dne 12.4.2022 z podnětu STK STSST a v souladu s čl.
603.01 SŘ disciplinární řízení s hráčem Zdeňkem Mühlhauserem z důvodu nesportovního chování.

DK STSST dospěla jednomyslně k následujícímu rozhodnutí:
V souladu s čl. 604.01 b) SŘ trestá hráče Zdeňka Mühlhausera důtkou.

Odůvodnění rozhodnutí:
V zápase 30. kola KS 1. třídy sk. B dne 10. 4. 2022 mezi družstvy Sokol Kosmonosy A a Sokol Rudná A
fyzicky atakoval hráč Mühlhauser (Sokol Rudná A) hráče Laubera (Sokol Kosmonosy A), a to v pauze
mezi zápasy tohoto utkání. Obě družstva se k incidentu prostřednictvím svých vedoucích písemně
vyjádřila, disciplinární komise tedy posuzovala celou věc na základě těchto vyjádření a zahájila
disciplinární řízení s hráčem Zdeňkem Mühlhauserem. DK dospěla k závěru, že hráč Mühlhauser porušil
pravidla stolního tenisu a dopustil se nesportovního chování. Polehčující okolnost spatřuje v tom, že se
po uklidnění situace hráč Mühlhauser dle vyjádření omluvil.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle čl. 617 SŘ. Případné odvolání nemá žádný odkladný
účinek tohoto rozhodnutí.

V Neratovicích dne 15. 4. 2022

Příloha: vyjádření obou družstev

Na vědomí: DK, VV, STK STSST

Tomáš Beneš, předseda DK STSST v.r.

Ahoj – na základě telefonického vyžádání posíláme kvůli čitelnosti doslovný přepis přílohy k zápisu
o utkání Kosmonosy – Rudná, originál přílohy je k dispozici u vedoucího Kosmonos.

TJ Sokol Kosmonosy (Pavel Veselý) – žádáme tímto disciplinární komisi STSST o potrestání hráče
Mühlhausera Zdeňka a celek TJ Sokol Rudná A v KS1B. Po sporném míčku (viz. 2.10.1.7 Pravidla ST)
v průběhu utkání Veselý Pavel – Frýdl Miloš došlo po skončení tohoto utkání k slovnímu vysvětlování
tohot sporného míčku. Do diskuse se vložil hráč Zdeněk Mühlhauser, který následně fyzicky napadl
hráče domácích Jakuba Laubera (strčení na švédskou bednu). Na Jakuba obranu se přidal přihlížející
divák, otec Jakuba, pan René Lauber a došlo k další fyzické potyčce hráče Mühlhausera s René
Lauberem. PČR volána nebyla, po několika minutové prodlevě bylo následně celé utkání dohráno.
Sokol Rudná (Miloš Frýdl) – Za Sokol Rudná jsem viděl dotek prstem. Zdeněk se dotkl Jakuba. Následně
se na Zdeňka zezadu rozběhl jeho otec a Zdeněk se následně bránil jeho povalením. Následně Miloš
Frýdl s jednou paní od hostů (pozn. domácích) rozdělili a situaci uklidnili. V průběhu probíhaly nadávky
od diváků. Když se situace uklidnila, tak se Zdeněk omluvil všem zúčastněným.

