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ŽÁDOST O POSOUZENÍ KONÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO TURNAJE V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT MLÁDEŽE A SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY AMATÉRSKÝCH SPORTOVCŮ 

 

Obecný popis: 

Turnaj je organizován ve 3 věkových kategoriích, chlapci a děvčata odděleně. Každá věková 

kategorie a také chlapci a dívky se hrají v jiném areálu. Systém turnaje je vyřazovací na jednu 

porážku. Hráči vstoupí do areálu pouze za účelem odehrání utkání, ihned po ukončení utkání 

areál opouští. Utkání se hrají na venkovním tenisovém dvorci a v době utkání jsou na dvorci 

pouze 2 hráči, každý na jiné polovině dvorce. Dvorec má minimální rozlohu 648 m2. Hráči mezi 

sebou nepřichází do styku. Při střídání stran, střídá každý hráč na protilehlé straně než jeho 

soupeř. Organizátor garantuje, že v jednom okamžiku nebude v areálu více než 50 osob - 

účastníků turnaje.  

Organizační tým tvoří 3 osoby.  1. Ředitel soutěže 

     2. Vrchní rozhodčí 

     3. Zdravotník 

Termín turnaje: Mladší žáci  21.05. – 25.05. 2021  Praha 7 Holešovice 

   Mladší žákyně  21.05. – 25.05. 2021  Praha 10 Záběhlice 

   Starší žáci  11.06. – 15.06.2021  Praha 4 Krč 

   Starší žákyně  11.06. – 15.06.2021  Praha 8 Bohnice 

   Dorostenci  21.05. – 25.05. 2021  Praha 7 Štvanice 

   Dorostenky  21.05. – 25.05. 2021  Praha 6 Vokovice 

Z hlediska protiepidemických opatření zajistí organizátor 

1. V areálu v souvislosti s konáním přeboru nebude více jak 50 osob v jednom okamžiku 

2. Všechny osoby podílející se na organizaci, hráči a jejich doprovod musí splňovat  

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na 

hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením. 

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 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-

19. 

3. Organizátor vypracuje seznam účastníků přeboru, tedy hráčů, osob organizujících a 

doprovodu hráčů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email. (vzor vypracuje PTS) a po dobu 

30 dní jej uchová. 

4. Dodržování aktuálních povinností o ochraně dýchacích cest. 

5. Uzavření vnitřních prostor (šatny, sprchy apod.) 

Organizátor zpřístupní účastníkům toalety, a to v režimu přítomnosti maximálně jedné osoby 

v jednom okamžiku (chlapci a dívky odděleně) a povinnosti dezinfekce rukou před vstupem na toaletu. 
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