
Rozhodnutí o ukončení  veškerých ligových soutěží Ústecké šipkové ligy 

sezony 2019/2020 

 

V pátek 13. března se od 17 hodin konalo mimořádné jednání výboru Ústecké šipkové ligy (ÚŠL). Jediným 

bodem byly dopady nově nastalé situace vyplívající z:   

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření. 

 V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území 

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového 

zákona. 

Vláda 

I. Zakazuje 

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká 

představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná 

shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to 

jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto 

mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních 

orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na 

pohřby, 

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 

6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb, 

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, 

umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, 

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách 

poskytovatelů některých služeb -- posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness 

služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie; 

 

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 

března 2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN. 

 

  Z výše citovaného USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY vyplívá, že nemohou být v 

nadcházejících dnech a týdnech odehrána žádná ligová utkání v šipkách pořádané ÚŠL. 

 Předmětem diskuze byly všechny možné varianty dalšího vývoje situace pro ÚŠL, především s dopadem na 

závěr aktuální sezony 2019/2020, kdy se výbor ÚŠL zabýval zejména otázkou ukončení či přerušení právě 

probíhající sezony. Výbor ÚŠL přistupoval k otázkám ohledně dalšího osudu sezony 2019/2020 s nejvyšší 

možnou citlivostí. 



 Vzhledem k vážnosti současné situace, vyhlášení nouzového stavu a přijetí dalších mimořádných 

opatření vládou ČR výbor Ústecké šipkové ligy dne 17.3.2020 rozhodl o nutnosti ukončení veškerých 

ligových soutěží sezony 2019/2020.  

 

 Celkové pořadí družstev ve všech soutěžích je stanoveno jejich pořadím ke dni 6. března 2020. 

 

I.LIGA 

umístění tým sety legy body 

1 ŠK Draci 243 : 107 539 : 302 67 

2 DC Kamikaze team 215 : 135 491 : 349 62 

3 DC LDN Union 191 : 159 456 : 406 45 

4 ŠK Kostelníci C 190 : 160 447 : 403 45 

5 DC Vorvani 168 : 182 418 : 439 36 

6 Phoenix 177 : 173 432 : 423 32 

7 DC Královka 161 : 189 411 : 444 30 

8 Los Nemehlos 172 : 178 424 : 434 29 

9 DC Modrá Houba 130 : 220 330 : 498 10 

10 Semtex 103 : 247 297 : 547 4 

 

II.LIGA 

umístění tým sety legy body 

1 DC Střekováci 214 : 136 504 : 352 53 

2 DC Kreténi 208 : 142 479 : 370 53 

3 Bulls 199 : 151 464 : 378 49 

4 Nakládačky 2 189 : 161 464 : 407 42 

5 DC Žíža 177 : 173 430 : 421 37 

6 DC Eagles 176 : 174 420 : 426 37 

7 DC Nové Předmostí 175 : 175 430 : 434 33 

8 DC Tygři 151 : 199 374 : 473 27 

9 DC The Sluníčka 135 : 215 370 : 498 12 

10 DC Netrefil 126 : 224 335 : 511 12 

 

III.LIGA 

umístění tým sety legy body 

1 DC Sharks 315:059 668 : 215 81 

2 DC Nebožtíci 249 : 129 559 : 360 66 

3 DC Fanatica 234 : 144 528 : 386 64 

4 Kostelníci 229 : 149 523 : 381 55 

5 Sebranka 186 : 192 460 : 455 46 

6 DC Pretorians 197 : 181 467 : 449 44 

7 DC Ropáci 190 : 188 467 : 454 41 

8 DC Cobry 177 : 201 428 : 484 33 

9 DC Takijakonakašy 175 : 203 438 : 492 33 

10 Netopýři 170 : 208 437 : 486 33 

11 LDN Union B 174 : 204 437 : 483 32 



12 DC Sací komando západ 122 : 256 344 : 577 13 

13 ŠK Křivý Hnáty 111 : 267 316 : 599 9 

14 DC Inkognito 113 : 265 332 : 583 4 

 

 

 

Postupy a sestupy 

 

Mezi první a druhou ligou – tým SEMTEX automaticky sestupuje do 2. ligy. 

Tým DC Střekováci automaticky postupuje do 1 ligy. Tým DC Modrá Houba, který se umístil na 

devátém (předposledním) místě v 1. lize a Tým DC Kreténi umístěný  na druhém místě v 2. lize mezi 

sebou sehrají  baráž. 

Vítěz baráže bude hrát v následující sezóně v 1. lize, poražený bude hrát v 2. lize. 

Mezi druhou a třetí ligou - týmy DC The Sluníčka a DC Netrefil umístěné na posledním a 

předposledním místě (10. a 9. místo) druhé ligy  sestupují do třetí ligy. Týmy DC Sharks a DC Nebožtíci 

umístěné na prvním a druhém místě třetí ligy postupují do druhé ligy. Týmy DC Tygři umístěný na 

osmém místě druhé ligy a tým DC Fanatica  na třetím místě třetí ligy odehrají mezi sebou baráž. Vítěz 

baráže bude hrát v následující sezóně ve druhé lize, poražený bude hrát ve třetí lize. 

 

Baráž 

Baráž bude hrána jednokolově, termín baráží bude stanoven po zrušení vládních opatření, které 

znemožňují odehrání barážových zápasů a bude uveřejněn na stránkách ÚŠL. Baráž se bude hrát na 

neutrálním místě tak, aby žádný z týmů nebyl na domácím hřišti. Výbor před baráží nabídne daným 

týmům několik možností hracích míst (dle aktuální situace). Týmy hrající baráže si zvolí jedno společné 

hrací místo, kde budou chtít baráž odehrát. V případě, že se na hracím místě nedomluví, určí hrací místo 

pro danou baráž výbor ÚŠL. 

Došipná 2019/2020 

 V současné době není možné ani odhadovat jaký vývoj bude mít výskyt onemocnění COVID-19 v ČR a 

s tímto související opatření na území ČR během nouzového stavu. Nařízení vlády ČR se mění každým 

dnem. Výbor ÚŠL zatím předpokládá, že omezení, která v současné době platí a nebo vstoupí v platnost 

budou v trvaní do doby tak, aby bylo možné zajistit pořádaní došipné v již dříve uvedeném termínu a to 23. 

května 2020. 

  Výbor ÚŠL bude pokračovat v přípravách na došipnou 2019/2020 a to v rozsahu, který mu umožňuje 

omezení  vlády ČR.  

 

V Ústí nad Labem dne 17.3.2020 

 


