
 

Praha 08.06.2021 

Vážené a milé pražské tenistky a tenisté, vážení rodiče, 

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. Oproti přeborům dorostu a ml. žactva jsou 

podmínky mírnější. 

1. V areálu v souvislosti s konáním přeboru nebude více jak 500 osob v jednom okamžiku 

Znamená to, že přístup do areálu, resp. vyhražené části areálu pro turnaj, nebude početně omezován. 

Organizátor bude však kontrolovat, aby maximální počet přítomných nepřesáhl 500 osob. 

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

uvedenou v bodě 16. aktuálně platného Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, tedy: 

„16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo 

pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, 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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem 

působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-

19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu 

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 

22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 

22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 

dní, ale ne více než 9 měsíců, 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, nebo  

e) osoba na místě 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, nebo  

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost 

se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo  

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením 

zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.1 

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 v SMS, nebudou akceptována. Splnění podmínek bude při vstupu 

kontrolovat pořadatel a bude deklarováno v prohlášení účastníka. 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 nové, platné.  

Všichni účastníci Oblastního přeboru i jejich doprovod jsou povinni při prezenci odevzdat vyplněné 

a podepsané prohlášení účastníka soutěže. Prohlášení je v příloze nebo přímo v místě prezence. 

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 nebo 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 

7. června 2021. (přiloženo). Hra je možná bez ochrany DC. 

„Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto 

mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 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 (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová 

maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a 

požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:  

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový 

pokoj),  

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný 

čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně 

o členy domácnosti. 

„Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:  

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 nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.“ 2 

  



 
 

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

Všechna zázemí areálu budou otevřena.  

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. 

 

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. Na všech turnajích přeboru se hraje čtyřhra. 

 

S přáním hezkého zážitku, 

 

Pavel Saic v.r. 

předseda PTS 

 

Přílohy: 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA SPORTOVNÍ SOUTĚŽE ORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍM SVAZEM 

 

 
1  M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN 
2  M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN 

 

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

