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Všechny vás zdravíme 

 

Vzhledem k současné situaci s vyhlášením nouzového stavu a vydáním jednotlivých omezení spojených  

s koronavirovou nákazou, rozhodla se OORM Náchod po projednání klíčových bodů reagovat vydáním 

souhrnného prohlášení k činnosti na úseku mládeže, které z dané situace vyplývá: 

 

Vzhledem k tomu, že minimálně do konce května nebude asi reálná šance nejen na hromadné sportovní akce 

(soutěže), ale ani pro vstup na veřejná sportoviště a stadiony (spíše se dá počítat, že se tento termín zahájení 

podobných akcí ještě posune, a to pravděpodobně do konce školního roku, pak přijdou prázdniny a reálné 

zahájení soutěžní činnosti se nám rázem přesouvá na začátek září), vyhlašuje OORM Náchod úpravy v 

plánovaném harmonogramu akcí na úseku mládeže okresu Náchod pro období 1.4. až 31.8.2020: 
 
1.  
Z důvodu zákazu schromažďování osob, zákazu vstupu na sportoviště a pořádání soutěžních akcí (jehož 
termín ukončení zatím nebyl stanoven), OORM Náchod po projednání s pořadateli jednotlivých akcí ruší bez 
náhrady všechny pohárové soutěže mládeže plánované na období od 1.4. do 30.6.2020, jmenovitě: 
Rožnovský pohár v ZPV (4.4.2020) 
Nahořanský pohár v ZPV (11.4.2020) 
Memoriál Jirky Beka v CTIF (25.4.2020) 
Pohár starosty SDH Nízká Srbská (3.5.2020) 
Bohdašínský pohár (16.5.2020) 
Bezděkovské šedesátky (30.5.2020) 
Běloveský kilo (7.6.2020) 
Bohuslavický pohár (20.6.2020) 
 
2. 
Na základě opatření SH ČMS, vydaných Ústředím SH ČMS dne 31.3.2020, obsahujícím informace o zrušení 
všech vyšších kol postupových soutěží mládeže a dorostu soutěžního ročníku 2019/2020, se ruší okresní kolo 
hry Plamen 2020 (plánované na 23.5.2020) a okresní kolo soutěže dorostu 2020 (plánované na 6.6.2020). 
 
3. 
Základní kurz pro získání kvalifikace vedoucí mládeže III. a II. kvalifikačního stupně, plánovaný na termín 17.-
18.4.2020 se odkládá do odvolání. 
O náhradním termínu budou přihlášení účastníci informováni po potvrzení nového data konání. 
 
O dalších akcích plánovaných po 1.9.2020 bude rozhodnuto následně dle aktuálního stavu. 

 

Přejeme vám všem v tomto nelehkém období především hodně zdraví a zvládání neplánovaných pracovních i 

soukromých starostí. 

Doufejme, že se co nejdříve budeme moci společně setkat při řešení nějakých příjemnějších problémů. 

 

Za OORM Náchod 

Milan Kligl 


