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Věc:  Vyjádření k žádosti SK Start Praha o projednání „Chybného rozhodnutí komise 
STK“. 

 
 
V souladu s ustanovením čl.č.15 odst. 15.2, písm. c) platných Stanov ČLS upozorňuje Revizní komise 
ČLS na tyto zjištěné nedostatky: 
 
 
1. Dne 14.1.2010 byla formou emailové korespondence doručena předsedovi Revizní komise ČLS 

žádost SK Start Praha o přezkoumání chybného rozhodnutí komise STK ve věci sestupu družstva 
mužů výše uvedeného lukostřeleckého oddílu z dlouhodobé soutěže – I.ligy oddílových družstev. 

 
Rozbor: 

 
Dle platného Soutěžního řádu ČLS , kde v čl.č.6, resp. 6.1.4.-Podmínky účasti v soutěžích je 
uvedeno: „Další podmínky účasti v jednotlivých soutěžích stanovuje pro 
každou sezónu příloha “Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …”. 
V materiálu uveřejněném na internetových stránkách českého lukostřeleckého svazu s názvem 
„Uspořádání a rozpis soutěží na sezónu 2008/2009“ žádné další podmínky nad rámec Soutěžního 
řádu stanoveny nebyly. 
V dalším tedy RK posuzovala žádost dle bodu 6.1.7-Kontumace výsledků soutěže, jehož text zní 
takto: „Pokud družstvo neabsolvuje dvě kola soutěže, bude ze soutěže 
vyloučeno a pro příští sezónu sestupuje do nižší soutěže“. 
Pokud je v textu uvedeno slovo „vyloučeno“, je jasné, že družstvo neskončilo na posledním místě, 
ale bylo vyloučeno a soutěž tedy nedokončilo, tudíž soutěž byla dokončena s nižším počtem 
družstev a družstvo, které skončilo na 7.místě skončilo poslední a dle bodu 6.1.11.1.2.3 Sestupový 
klíč, jehož text zní: „Družstvo na posledním místě sestupuje do nižší 
soutěže“,bylo zcela v souladu s Soutěžním řádem ČLS přesunuto do nižší soutěže. 

 
Závěr: 

 
Dle názoru RK je tedy v tomto bodě rozhodnutí Komise STK správné. 

 
2. Dne 14.1.2010 byla formou emailové korespondence doručena předsedovi Revizní komise ČLS 

žádost SK Start Praha o přezkoumání chybného rozhodnutí Komise STK ve věci sestupu družstva 
žen výše uvedeného lukostřeleckého oddílu z dlouhodobé soutěže – I.ligy oddílových družstev. 

 
Rozbor: 
 
Dle platného Soutěžního řádu ČLS , kde v čl.č.6, resp. 6.1.4.-Podmínky účasti v soutěžích je 
uvedeno: „Další podmínky účasti v jednotlivých soutěžích stanovuje pro 
každou sezónu příloha “Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …”. 
V materiálu uveřejněném na internetových stránkách českého lukostřeleckého svazu s názvem 
„Uspořádání a rozpis soutěží na sezónu 2008/2009“ žádné další podmínky nad rámec Soutěžního 
řádu stanoveny nebyly.   
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V dalším tedy RK posuzovala dle bodu 6.1.11.1.2.3 Sestupový klíč 
„Družstvo na posledním místě sestupuje do nižší soutěže“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo žen SK Start Praha skončilo v sezóně na posledním místě 
mělo by sestoupit do nižší soutěže. Tomuto postupu však dle RK brání skutečnost, kdy v sezóně 
2008/2009 nebyl ustaven přebor (nižší soutěž) a tak není kam sestoupit. 
 
Závěr: 
 
Dle názoru RK postupovala Komise STK nesprávně a družstvo žen SK Start Praha by mělo pro 
sezónu 2009/2010 zůstat v I.lize oddílových družstev. 

 
 
V Praze dne 08.02.2010 
 
        Za Revizní komisi: 
 
 
        Michal Bokoč 
             předseda 
 


