
Vyjádření oddílů INTERLIGY ČR k současné situaci v ČKA

Rozhodnutím VV ČKA byli ze svých funkcí odvolání oba naši zástupci Jaromír Šula i Karel Bok. Tento
krok nechápeme stejně jako vyjádření, že oba zástupci nehájí zájmy VV ČKA. Paradoxem je, že nám
tyto zájmy vůbec nebyly sděleny a VV ČKA si na Svém jednání odsouhlasili něco, co nikomu nesdělili
což je neseriózní. Ohrazujeme se tedy proti tomuto výkladu, protože předchozí nečinnost a
neschopnost komunikace donutila vedení Interligy k tomuto řešení. Hrát nekompletní sezónu je dle
našeho společného úsudku v nejvyšší soutěži špatným řešením, a proto všechny české kluby s
nabídnutým řešením souhlasili.

Argument že více účastníků ze Slovenska může mít vliv na umístění českých týmů je irelevantní právě
proto, že všech pět klubů s tímto modelem souhlasilo a podpořilo jej.

Aktuální rozhodnutí VV ČKA vyvolává podezření o návratu ke „starým časům“ neboť deklarovaná větší
angažovanost klubů v rámci odsouhlasených pravidel je potlačena rozhodnutím z doby roku 1968.

Naším hlavním argumentem bylo, aby byla soutěž plynulá a bez odstávek. Měli jsme, za to, že právě
odehrání všech řádných kol pomůže k bezproblémovému soutěžení bez ovlivnění pro ligová a krajská
družstva všech nižších soutěží. Měli jsme za to, že ve volných kolech by se mohlo argumentovat
možným ovlivněním v případě startů hráčů Interligy ve svých nižších družstvech. Tento vstřícný krok
byl nesmyslně potrestán s nesmyslným argumentem ovlivněním pořadí českých družstev slovenskými
zástupci. Máme za to, že výkonný výbor rozhodl ukvapeně a tímto požadujeme revizi jejího
rozhodnutí.

Mimochodem možnost budoucího formátu 7:5 nebo 5:7 byla konzultována na každém aktivu Interligy
v přítomnosti prezidenta ČKA a nikdy nebyla zpochybněna. Jen byla vždy odložena na další období.
Proto při neschopnosti dodání šestého družstva z české strany byl postup STK Interligy zcela logický a
oprávněný. Nehledě na to, že v právním výkladu nebylo porušeno žádné předem schválené pravidlo.

Dále nás mrzí, že vytváříme na české straně nepochopitelně přehmaty a realizujeme nepromyšlená
rozhodnutí, které na nás vrhají špatné světlo nejen doma, ale i v zahraničí.

Ani poslední argument VV ČKA nestojí na pevných základech, neboť družstvo TJ Lokomotiva Vrútky
bylo před ukončením soutěže ve vedení slovenské Extraligy s 6 bodovým náskokem. Ztratit tento
náskok je možné pouze matematicky ale v reálu je to prakticky nemožné. Na konci soutěže byl průměr
družstva 3471, což v porovnání s možným českým zástupcem TJ Centropen Dačice s průměrem 3484
není v zásadě rozdílné, tudíž kvalita družstev je podobná.

Tímto jsme se pokusili vysvětlit náš postoj a kroky které byly učiněny před „vstupem vojsk“ coby
rozhodnutím VV ČKA.

Rádi bychom pomohli situaci zdárně vyřešit a dovést soutěže do klidných vod budoucích sezón. Proto
by bylo dobré se vrátit k jednání a situaci nově přehodnotit.

Tento dopis je považován jako otevřený a všichni čeští zástupci souhlasí s jeho zveřejněním.
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