
1)  Po vzájemné konzultaci STK ČLS a pořadatelského klubu rušíme plánované finálové 

kolo I.ligy mužů RL a Ligy žen RL v Humpolci, plánované na 5.2.2022. Místo finálového 

kola proběhne u těchto soutěží třetí korespondenční kolo v termínu od 5.2.2022 do 

31.3.2022. Obě soutěže budou vyhodnoceny jako korespondenční. 

Komentář: Protože v některých ligových družstvech jsou členové, kteří by nemohli splnit 

opatření MZ ČR. Existovala varianta, že by tito střelci stříleli kvalifikaci samostatně ve 

vedlejší hale. Bohužel eliminace družstev už odděleně proběhnout nemůžou. Řešili jsme 

možnost, že by všichni účastníci přijeli s negativním PCR testem. Humpolecký klub po 

konzultaci s vlastníkem haly nechce na svých bedrech nést riziko případné sankce ze strany 

hygieny, protože i toto řešení by bylo v rozporu s aktuálními nařízeními. 

 

2) Po pečlivém zvážení všech hledisek a po konzultaci s Předsedou a Místopředsedou 

ČLS navrhuji za STK zrušení obou termínů v SC Nymburk pro MČR dorostu a dospělých.  

Komentář: Z ekonomického hlediska hrozí při pořádání v Nymburku ztrátovost akce kvůli 

nižší účasti, což si momentálně nemůžeme dovolit riskovat. Nejpozději 30 dnů před 

konáním akce vyprší možnost zrušení rezervací bez stornopoplatku a nechceme zavazovat 

kluby závaznými objednávkami ubytování i přihláškami v době, kdy může kdokoli ze dne 

na den spadnout do karantény.  

 

3) Protože dorostenci jsou skupinou, kterou aktuální omezení postihují v minoritní míře 

(„pouze“ střelci ve věku 19-20 let), pokusíme se mezi kluby najít náhradního pořadatele 

pro původní termín MČR dorostu. Pokud by se nepodařilo najít pořadatele v původním 

termínu, budeme hledat náhradní termín v březnu 2022.  

Komentář: Pořádání MČR dorostu v jiném místě nám umožní neřešit ubytování a zajištění 

většího organizačního týmu ze strany ČLS. Nechceme dorostence připravit o MČR 

především proto, že dorostenecké kategorie jsou omezené na tři roky v každé kategorii, a 

druhé zrušené MČR dorostu v řadě výrazně ovlivní halové soutěžení v těchto kategoriích. 

Kategorie kadetů stávající opatření nijak nediskriminují, protože všichni do 18 let mohou 

předložit PCR vyšetření. U juniorů se bohužel nějaké diskriminaci nevyhneme. Nezbývá než 

doufat, že se bude jednat o jednotlivce.  

 

4) Při stávajících podmínkách ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR nedoporučujeme 

ČLS uspořádat MČR dospělých v halové lukostřelbě vůbec. Platná nařízení omezují na 

účasti dospělé sportovce, i kdyby byli prokazatelně bezinfekční. Navíc se očekávají další 

zpřísnění těchto opatření. Pokud by se v průběhu února ukázalo, že je pro březen v plánu 

uvolňování opatření, budeme uvažovat o uspořádání MČR dospělých v náhradních 

termínech.  
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