česrÁ AsoclAcE Dnačícnlopí
CZ'ECH DRAGON BOAT ASSOCIATION
usnesení valné hromadv plnÝch členůve věci disciplinárního řízení v kauze krádeže
členůposád.kv Dragon Force Přerov na MS 2014 v Ravenně
Valná hromada plných členůpřijala kroky, které reagují na kauzu prokázané krádeže členůposádky
Dragon Force Přerov na |DBF MS klubových posádek v Ravenně 2OI4.
Na uvedeném šampionátu, na který byla posádka Dragon Force Přerov vyslána pod hlavičkou České
asociace dračíchlodí, spáchali její členovépromyšlenou krádež materiálu pořadatele (vybavení a
výzdoba dračíchlodí a materiál na stavbu závodní dráhy) a ktubornim autobusem jej odvezli do ČR,
kde jej používalipři organizování svých soukromých akcích na závodech dračíchlodí.

Vedení Dragon Force Přerov se po zjištěníkauzy chovalo odmítavě a opakovaně nereagovalo na
výzvu ze strany Čnol k podání vysvětlení, ignorovalo žádosti a návrhy na odpovídajícířešení a jednalo
svévolně a proti přímé výzvě k řešení kauzy, což považujeme za závažnéporušenízásad sportovní
etiky a chování proti pravidlům (viz. Článek 7.3 b) soutěže ČnOr1,
Uvedenou kauzu tak považujeme stále za doposud neuzavřenou, ze strany viníkŮ za účelovoua tudíŽ
velmi závažnou a v mezinárodním kontextu zásadním způsobem negativně ovlivňujícía diskreditující
pověst českéhodragonboatingu, kterou nejen na mezinárodní scéně 18 let budujeme.
Na základě těchto skutečnostípřijala valná hromada plných členůnásledujícíusnesení:

1)

2|
3)

posádka Dragon Force Přerov je suspendována v ročníku2OL4 ajejí účastv soutěŽÍch ČnOl Českýpohár dračíchlodí a Dragon Boat Grand Prix je pozastavena, dokud její vedení nesplní
výzvu a neoznámí jména konkrétníchviníkůkauzy.
Posádka Dragon Force Přerov je suspendována pro mezinárodní závody klubových posádek
v sezóně 2015 a podmínečněi v sezóně 2016, dokud její vedení nesplní výzvu a neoznámí

jména konkrétníchviníkůkauzy.

Zástupcům vedení Dragon Boat Přerov: Michal Peterka, Libor Šuláka Lucie KotouČová, je do
odvolání pozastaveno členstvía účastna národních soutěžícha akcích ČnOl - Český pohár
dračíchlodí a Dragon Boat Grand Prix. S tím je spojena i suspendace jejich ÚČasti na

mezinárodních soutěžíchdračíchlodí organizací EDBF/lDBF/lCF.
Uvedené usnesení přijala valná hromada plných členůjednomyslně a o uvedeném disciplinárním
řízeníbudeme informovat odpovědné orgány Mezinárodní federace dračíchlodí - lDBF a Evropské
federace dračíchlodí- EDBF.

petr

Klíma

črsrÁ AsoclAcE DRAčícHLoDí

jJ

f

ň|""J?;]l[

ť,ffiH{,!gl",,

V Kojetíně, dne 31.1.201-5

'tdrr,:;;,1i;1631.ry

česxÁ AsoclAcE onnčícHt-ooí- cZEcH DRAGoN BoAT AssoclATloN
loděnice kvs
Modřanská 53/1 151
,147
00 Praha 4 - Podolí

CZECH REPUBLlC

e-mail: klimbera@dragonboat.cz
web: www.dragonboat.cz

Tel. : +420 7752200

11

Fax +420272738937

