Hygienické podmínky účasti na turnajích pod hlavičkou ABV ČVS.
Možnost pořádat turnaje ABV (národní tour) vycházejí z Usnesení Vlády ČR ze dne
17.5.2021 č.471 (příloha 1 a 2).
Výňatek z Usnesení Vlády ČR:
15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě,
přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné
je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně vevnějších prostorech;
osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a
po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného
prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;
Před samotnou sportovní přípravou či akcí (turnajem ABV) promotérovi turnaje za přítomnosti hlavního
rozhodčího či delegáta ABV, pokud jsou turnaje účastni:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 (viz níže *), nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné
prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt (promotér turnaje) organizující sportovní přípravu (turnaj ABV) prokázání podmínek kontroluje a
účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému
vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě (turnaji ABV),
Podmínky dle v čl. I odst. 18 MO *
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž
se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Povinnosti všech účastníků akce (turnaje ABV):
1.
2.
3.

4.

Splnit nařízení Vlády ČR dle bodu 15, resp. na akci (turnaji ABV) prokázat promotérovi splnění bodu 15
Vládního usnesení ze dne 17.5.2021 (dále jen Vládní usnesení)
Předat promotérovi akce (turnaje ABV) vyplněné a podepsané prohlášení účastníka - povinné osoby
s vyznačením splnění bodu 15 Vládního usnesení
V prostorách akce (turnaje ABV) mít zakrytá ústa dle požadavku bodu 15 Vládního usnesení vyjma
případů dle mimořádné opatření ze dne 4. května 2021, MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, které se
změnilo a to tak, že v čl. I bodu 3 písmeno w) zní: „w) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku,
cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci
kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy,“,
Po skončení svého utkání prostor akce (turnaje ABV) neprodleně opustit. Vrátit se do prostoru akce
(turnaje ABV) je dovoleno max. hodinu před svým dalším utkáním, kdy se mohou začít rozcvičovat a
být připraveni na stanovený čas utkání.

Povinnosti promotéra akce (turnaje ABV):
1.
2.

3.

4.
5.

Zabezpečit, aby v jakémkoli čase nebyl v prostoru akce (turnaje ABV) více účastníků jak 100.
Zabezpečit, aby všichni účastníci v prostoru akce (turnaje ABV) měli zakrytá ústa dle čl.15 Vládního
usnesení, vyjma účastníků dle bodu 3 povinností účastníků akce (turnaje ABV) těchto Hygienických
podmínek.
Před vstupem vybrat od účastníků akce (turnaje ABV) prohlášení účastníka - povinné osoby včetně
splnění povinnosti vyplývající z bodu 15 Vládního usnesení a archivovat tyto prohlášení min. 30 dní po
skončení akce (turnaje ABV).
Změřit všem účastníkům tělesnou teplotu, při zvýšené teplotě nad 37,5 C nevpustit účastníka do
prostoru akce (turnaje ABV).
omezuje přítomnost diváků na sportovních utkáních, a to tak, že maximální přípustný počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech,
nebo 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že
a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po
celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích cest sportovci mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní sportovní činnosti a pouze po dobu této sportovní činnosti,
b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost
diváků sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,
nestanoví-li Ministerstvo zdravotnictví podle bodu I/15 písm. d) jinak,

6.

Pokud promotér není schopen zabezpečit bod 5, nevpustit diváky do prostoru akce (turnaje ABV)
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