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V Liberci 13.3.2020 

Určeno pro:  

Účastníky ME seniorů v Baku 

ZRUŠENÍ VÝJEZDU NA ME V BAKU 

Tímto bychom všechny účastníky ME v Baku  chtěli informovat o zrušení výjezdu na ME 

v Ázerbájdžánu. Po patřičném zvážení všech pro a proti RR spolu s presidiem ČSKe dospěla 

k názoru, že současná situace představuje velké riziko pro všechny účastníky. Vzhledem 

k nastavení současné situace ze strany vlády toto vidíme jako jediné možné řešení. 

Důvody pro toto rozhodnutí: 

• Zdraví závodníků a trenérů – každý výjezd v této době je spojen s vysokým rizikem nakažení. 

RR odmítá přijmout zodpovědnost za zdraví účastníků v tomto případě, vzhledem k tomu, 

že nelze zaručit , že se tato cesta obejde bez zdravotních obtíží. Přijde nám toto 

nezodpovědné a absolutně v kolizi s opatřeními vlády ČR. Současně je velká 

pravděpodobnost, že by některý z účastníků mohl zůstat v karanténě přímo v Azerbajdžánu. 

 

• Sportovní hledisko- RR reálně zhodnotila možnost kvalifikace na OH a jako prioritu zvolila 

kvalifikaci v Paříži. Případné zdravotní a finanční komplikace, které by toto ohrozily  nejsou 

přípustné. 

 

• Ekonomické hledisko –vzhledem k nabídce Turkish Airlines z důvodu celosvětové situace, 

což je možnost přesunu letenek na jiný termín pro všechny účastníky  je tato možnost 

nejlepší variantou. V případě konání ME  nebude reprezentace přítomna na ME (což 

v současné době limituje nejenom nouzový stav v ČR-vydávání víz a uzavírání hranic, ale 

především zdravotní riziko) , nicméně přesun letu by reprezentace využila pro přípravný 

camp v Baku v září před MS. O termínu by byli všichni závodníci předem informováni. 

V současné době máme informace, že EKF zvažuje zrušení ME pro všechny účastníky. 

 

 

Za VV Ing.Ondřej Musil  

RR Petra Piskačová (předseda RR, úsek senioři a U21) 

 

Rada reprezentace ČSKe 
 

 
  


