
 
 
 
 
ISSF Executive Committee 
Widenmayerstrasse 19 
80538 Munich 
Germany 

V Praze 6. března 2022 
 

Vážení členové výkonného výboru ISSF, 
 
píšeme na podporu dopisu Ukrajinské střelecké federace ze dne 3. března 2022, 
který vyzývá k mimořádnému valnému shromáždění ISSF a vyloučení ruských a běloruských 
činovníků, úředníků a sportovců. V posledních týdnech byl svět svědkem 
nevyprovokovaných aktů ruské agrese proti ukrajinskému lidu, včetně záměrných útoků 
na civilní obyvatelstvo. Tato invaze, kterou umožnilo Bělorusko, porušila olympijské 
příměří a přitáhla negativní pozornost k našemu sportu kvůli úzkým vazbám prezidenta 
ISSF na Vladimira Putina. 

Pro dobro našeho sportu a zachování jeho místa v olympijském hnutí zdvořile 
žádáme, aby pánové Lisin a Ratner okamžitě rezignovali na své vedoucí pozice v ISSF. 
Všichni ruští a běloruští představitelé by měli následovat své sportovce, kteří již byli 
vyloučeni z akcí a aktivit ISSF.  

Mělo by být svoláno mimořádné valné shromáždění za účelem uspořádání voleb 
a zvážení načasování a podmínek pro opětovné začlenění sportovců a činovníků z Ruska 
a Běloruska do našeho sportu.  

Uctivě žádáme, aby výkonný výbor ISSF zvážil na svém zasedání plánovaném 
na 7. března tyto dodatečné kroky: 

- Věcná a svobodná diskuse o dopisu Ukrajinské střelecké federace ze dne 3. března 
2022 

- Důrazně odsoudit porušení olympijského příměří vládou Ruska za běloruské 
podpory a asistence 

- Vyslovit plnou podporu ukrajinskému lidu, stejně jako sportovcům a střelecké 
komunitě na Ukrajině, včetně nabídnutí humanitární pomoci, kde je to možné 

- Ustanovení dočasného vedení ISSF ze zaměstnanců a stávajících členů výboru 
- Časový plán a podmínky opětovného začlenění pro dotčené sportovce z Ruska 

a Běloruska 
- Okamžité zajištění všech aktiv ISSF, včetně Rozvojového fondu ISSF 

 
Ať jsou zbraně používány ke sportu a soutěžím, ne k zabíjení lidí. Všichni bychom se měli 

sjednotit, abychom porazili narušitele míru. Ohrožení se netýká jen Ukrajiny, ale nás všech. 
 
S pozdravem, 
 
 Jiří Streit 
 prezident ČSS, z.s. 
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