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Metodický pokyn pro epidemiologické situace 

Tento manuál je platný pro všechny soutěže pořádané ČSVP na území ČR. Primárním cílem je odehrát všechny 

soutěže sezóny 2020/2021 dle schválených herních modelů a tak, jak jsou stanoveny. 

Pokud oddíl zjistí, že se v některém z družstev vyskytlo onemocnění, které může ovlivnit soutěže je povinen: 

 Oznámit Soutěžní komisi, Komisi rozhodčích a všem soupeřům o vzniku mimořádné situace. 

 Konat všechny možné kroky, aby se onemocnění nerozšířilo mezi další členy oddílu. 

 Doplnit soupisku družstva hráči nebo hráčkami z mladších soutěží tak, aby bylo možné soubor utkání odehrát 

(pokyny k doplnění viz dále). 

Doplnění družstva oddíl provádí následovně: 

 Soutěže mužů – oddíl doplní soupisku hráči z ligy dorostenců, příp. mladších dorostenců (hráči starších 15 let 

včetně). 

 Soutěže žen – oddíl doplní soupisku hráčkami z ligy dorostenek, příp. starších žákyň (hráčky starší 15 let 

včetně). 

 Soutěž dorostenců – oddíl doplní soupisku hráči ze soutěže mladších dorostenců, příp. starších žáků (hráči 

starší 13 let včetně). 

 Soutěž dorostenek – oddíl doplní soupisku hráčkami ze soutěže starších žáků (hráčky starší 13 let včetně). 

 Soutěž mladších dorostenců – oddíl doplní soupisku hráči ze soutěže starších žáků, příp. mladších žáků (hráči 

starší 11 let včetně). 

 Soutěže starších žáků – oddíl doplní soupisku hráči a hráčkami ze soutěže mladších (hráči starší 10 let včetně). 

 Soutěže mladších žáků a ligy žactva U11 – oddíl vhodně doplní soupisku hráči a hráčkami z řad členů oddílu. 

V případě, že oddíl i přes všechnu snahu odehrát soubor utkání daného družstva a má k dispozici maximálně 6 hráčů, 

oznámí Soutěžní komisi, Komisi rozhodčích a všem soupeřům, že se nemůže k utkání dostavit pro nedostatek hráčů. 

Rozpis utkání zůstává v platnost v podobě, jako by se hrály všechny utkání (dotčené družstvo by se účastnilo). Pokud 

se postižený oddíl dohodne na přeložení utkání min. 3 pracovní dny před prvním utkáním družstva, oznámí dohodu 

Soutěžní komisi, Komisi rozhodčích a všem soupeřům včetně potvrzení soupeřů. Součástí dohody musí být náhradní 

termín konání utkání. V tomto případě může pořadatel ihned a bez odkladně oznámit Soutěžní komisi, Komisi 

rozhodčích a všem družstvům nový rozpis utkání. 

Ve všech případech musí postižený oddíl informovat písemně Soutěžní komisi, Komisi rozhodčích a všechny soupeře, 

a to min. na emailové adresy uvedené v Rozpise soutěží. 

Ve všech případech musí postižený oddíl doložit Soutěžní komisi potvrzení od KHS, OHS, ošetřující lékař apod. o 

nařízeném léčení, karanténě atd. jednotlivých členů do 3 pracovních dnů ode dne konání utkání. 
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