
 

Praha 18.05.2021 

Vážené a milé pražské tenistky a tenisté, 

nadcházející víkend vás čekají přebory. V této souvislosti vás chci informovat o pravidlech a opatření, 

které musíte při účasti na přeboru dodržovat a která jsou stanovena s ohledem na právě platné 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. V příloze též naleznete žádost na hygienu, kde jsou 

podmínky, za kterých lze přebory pořádat. 

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

Znamená to, že přístup do areálu, resp. vyhražené části areálu pro turnaj, budou mít pouze hráči, 

kteří hrají svá utkání a jeden jejich doprovod. Ostatní účastníci turnaje se budou zdržovat mimo areál, 

resp. vyhražené části areálu pro turnaj. Organizátor bude kontrolovat maximální počet přítomných, 

aby nepřesáhl 50 osob. 

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

uvedenou v bodě 18. aktuálně platného Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy: 

„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.“ 

V praxi to znamená, že hráči i doprovod se musí prokázat dokladem, kterým doloží splnění některé 

z výše uvedených podmínek. Doklad musí být předložen před vstupem do areálu, resp. vyhrazené části 

areálu pro turnaj. Potvrzení je také možné poslat předem na adresu saic@email.cz, a to nejpozději 

jednu hodinu před ukončením prezence. Potvrzení o negativním výsledku testu musí být vystaveno 

oficiálním odběrovým místem. Potvrzení v SMS, nebudou akceptována. Hráči a jejich doprovod 

dostanou kartu nebo náramek, na základě kterého, budou moci areál opouštět a vracet se bez nutnosti 

dalšího prokazování výše uvedených podmínek. Je však potřeba mít na paměti, že AG test platí 72 

hodin a PCR týden. Pokud v průběhu akce vyprší platnost potvrzení, bude vyžadováno potvrzení platné.  

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 

Při vstupu do areálu bude od hráčů a doprovodu vyžadováno zapsání na seznam. Evidovat se bude 

jméno, příjmení, telefon, email, datum a čas vstupu a opuštění areálu. 

  



 

4. Dodržování aktuálních povinností o ochraně dýchacích cest 

Hráči i doprovod jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z Mimořádného opatření MZČR ze dne 

4. května 2021 a jeho změny ze dne 17. května 2021. (přiloženo). Hra je možná bez ochrany DC. 

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

Všechna zázemí areálu budou uzavřena. Organizátor zpřístupní účastníkům pouze toalety, a to 

v režimu přítomnosti maximálně jedné osoby v jednom okamžiku (chlapci a dívky odděleně) 

a povinnosti dezinfekce rukou před vstupem na toaletu. Organizátor sám rozhodne o způsobu prodeje 

občerstvení, lze využít prodej z okénka a zahrádky. 

6. Za předpokladu, že se nám podaří zajistit dostatek technického vybavení, použijeme na všech 

dvorcích aplikaci k online sledování stavu jednotlivých utkání, aby bylo zajištěno správné načasování 

příchodu hráčů na svá utkání. Pravděpodobně však bez kamer. 

 

 

Vážení rodiče, ohledně testů je potřeba upřesnit, že Mimořádné opatření MZČR při akcích tohoto typu 

neumožňuje uznávání testů ze škol. Je to akce, na které se sejdou hráči, kteří běžně mezi sebou 

netrénují. Logika je taková, že při tréninku postačí čestné prohlášení, protože hráči v podstatě přichází 

do styku se stejnou skupinou osob. U akce tomu tak není, tam je více "neznámých" lidí.  

V případě zájmu jsme schopni domluvit na určitý termín, v časovém úseku 3 hodin, mobilní testovací 

tým, který by testy provedl zájemcům na místě. Pro osoby se zdravotním pojištěním jsou testy 1 x za 

tři dny zdarma. Testy by byly prováděny z kraje nosu. Pro výjezd mobilního týmu je však potřeba 

otestovat minimálně 50 osob. Není snadné nastavit časy testovacího týmu u akcí, kam hráči chodí na 

různé časy. Proto vás prosíme o sdělení, zda byste uvítali možnost testování prostřednictvím mobilního 

týmu, který by byl k dispozici před vstupem do areálu. Pokud by byl zájem, zkusíme dohodnout jeho 

přítomnost. 

V zájmu hladkého průběhu a dobrého jména svazu hlavně ve vztahu k akcím budoucím, vás prosíme 

o respektování pravidel. Chceme být důvěryhodným svazem pro orgány státní moci, které stanovují 

pravidla chování při pandemii. 

Ohledně způsobu hry a konkrétních pravidlech v jednotlivých areálech, se, prosím, informujte 

v poznámce pořadatele u příslušného turnaje. 

 

S přáním hezkého zážitku, 

 

Pavel Saic 

předseda PTS 

 

Přílohy: 

MO MZČR ochrana dýchacích cest, MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN 

MO MZČR ochrana dýchacích cest, MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN 

MO MZČR omezení obchodu a služeb, MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 

Žádost na hygienu 


