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Informace k soutěžím v sezóně 2020 – 2021  
Opatření a pravidla pro pořádání utkání: 

➢ Pravidla se týkají všech vyjma diváků, jejich postavení upravují státní orgány. 

➢ Za účelem zabránění účasti v utkání hráče s pozitivním testem COVID-19, a v období nařízené karantény, 

předkládají hráči klubu jednorázově před prvním soutěžním utkání Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (viz 

příloha). 

➢ Jakmile se oddíl dozví o nákaze nebo uložení karantény, je povinen to ihned ohlásit řídícímu orgánu soutěže. 

➢ Utkání se odkládají pouze v případě, že to nařídí, případně doporučí krajská hygienická stanice a pokud 

objektivně z důvodu nemoci COVID-19 nelze utkání sehrát. 

➢ V případě onemocnění oddíl postupuje podle Metodického manuálu pro epidemiologické situace. 

Doporučená preventivní opatření: 

➢ Eliminovat podávání rukou. 

➢ V šatnách je vhodné se zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou a pokud možno v menších skupinách. 

➢ Každý hráč/hráčka je vybaven/a vlastní označenou lahví na pití. 

➢ Zvážit pořádání týmových porad ve vnitřních prostorách nebo šatnách. 

➢ Hráči/hráčky se po celou dobu zdržují pouze ve vymezeném prostoru hřiště, hráčských lavic a šaten.  

➢ Realizační tým každého družstva je vybaven dezinfekčním roztokem (dezinfekčním gelem). 

Uvedená opatření a doporučení mohou doznat změn v návaznosti na rozhodnutí státních orgánů. 

➢ Primárním cílem je odehrát všechny soutěže sezóny 2020/2021 dle schválených herních modelů a tak, jak 

jsou stanoveny. 

➢ V případech, kdy nebude možné sehrát jakékoliv utkání z jakéhokoliv důvodu, spojeného s onemocněním 

hráčů, či z toho vyplývajícími opatřeními příslušných státních orgánů, bude takové utkání odloženo. 

➢ K sehrání takto odloženého utkání musí dojít do termínu stanoveným Soutěžní komise. 

➢ Pokud to z časových důvodů nebude možné, rozhodne o dalším postupu řídící orgán v závislosti na počtu 

odehraných, resp. neodehraných utkání. 

➢ Nebude-li možné zajistit sportovně rovnocenné podmínky všem týmům v soutěži pro stanovení pořadí po 

základní části pro nasazení do play-off, bude pro pokračování takové soutěže určen náhradní model. 

➢ V průběhu soutěžního ročníku může dojít ke změně rozpisu soutěže. 

ČSVP se bude řídit všemi nařízeními příslušných státních orgánů, tak jak budou v průběhu sezóny vydávána. 

Přílohy:  

• Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 

• Otázky a odpovědi 

• Metodický manuál pro epidemiologické situace 
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