INFORMACE K TESTOVÁNÍ PŘED MČR
Vážení členové ČSKe,
dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví v souladu s bodem IV. usnesení vlády České
republiky ze dne 7. 12. 2020, č. 1290, o přijetí krizového opatření, stanovuje pro konání sportovní akce:
Mistrovství České republiky v karate pořádané ve dnech: 19. - 20. 12. 2020, místo konání akce: Enteria
aréna, Sukova třída 1735, Pardubice, zejména tyto závazné hygienicko-protiepidemické podmínky:
• Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní akce (změření teploty a sběr
selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu konání akce. Osobě, která
nevyplní selfreporting formulář, nebo které je naměřena teplota vyšší než 37,5°C, bude
umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.
• Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu
konání této akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění
prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly
ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě soutěžících a
realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných
v areálu konání sportovní akce.
• Všichni soutěžící, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba“) jsou
povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 před soutěžním zápasem.
Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do
areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod.
od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které
prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění
COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního
pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
•

V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která
prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném
rozsahu, může se tato osoba sportovní akci účastnit pouze v případě, že od prvního
pozitivního výsledku RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a tato osoba nemá klinické
známky onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RTPCR testu více než 90 dní, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude izolována do doby
rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

•

Lékař v případě soutěžících a členů realizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem
v případě ostatních povinných osob vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení a
výsledek posledního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

•

Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu konání sportovní
akce. Tato povinnost se nevztahuje na soutěžící, rozhodčí a trenéry v průběhu zápasu nebo
tréninku a v době použití sprch.

•

Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.

•

Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v místě konání sportovní akce
nepřesáhl 150 osob.

Věnujte proto prosím níže uvedeným informacím k příchodu na testování, k testování samotnému, ke vstupu
do haly, pohybu na tréninkové ploše, na rozcvičovací ploše před tatami, na samotném zápasišti a následně
k opuštění sportovní haly. Zároveň Vás žádáme o dodržování všech aktuálních vládních opatření.

DOPRAVA NA SOUTĚŽ
Doporučujeme všem, kteří cestují na soutěž a k testu, aby cestovali po co nejmenších skupinkách a po
celou dobu cesty používali ochranné prostředky zakrývající nos a ústa. V případě pozitivního výsledku
spolucestujícího je ohrožen start všech spolucestujících, kteří nedodržují předepsané nařízení vlády ČR.

TESTOVÁNÍ
Odběrová místa budou dle našeho požadavku pro časovou náročnost ve dvou laboratořích. Pro obě
testovací skupiny je vytvořen jmenný seznam, který je barevně odlišen, a budou označeny jako:
1. GHC - OM 1 = SANITKA – nutné vyplnění online formulář na www.covid-ghc.com
2. LLG - OM 2 = OKNO – nutné přinést vyplněnou žádanku na stanoveném tiskopisu, který je přílohou
Pro každou tuto laboratoř platí jiná pravidla a systém odběru! Není možné přijít na odběr dle seznamu
u GHC a hlásit se k odběru u LLG!
Obě testovací laboratoře (okénko a sanitka) jsou vedle sebe a cca 200m od sportovní haly.

Časový a jmenný seznam najdete v příloze. Na test, který je označen v časovém horizontu např.
16:00 - 17:00, se testovaný musí dostavit nejpozději v 15:55 ! ! ! Pokud se testovaný v tomto čase

nedostaví a nebude možné odběr učinit, nebude takové osobě povolen vstup do haly a soutěže se
nemůže zúčastnit. Prosíme všechny, aby k tomuto přistupovali zodpovědně!
Každému testovanému bude do 20 minut od odběru vzorku oznámen výsledek testu (formou SMS,
nebo na přiloženém formuláři). V případě, že uvedete do formuláře e-mailový kontakt, bude vám
výsledek současně zaslán na tento e-mail.
Pozitivně testovaní jedinci metodou antigenního testu jsou ze zákona povinni se podrobit RT-PCR
testu, který bude probíhat pouze v pojízdné laboratoři (SANITKA).
Osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění
COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve
stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku
RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní, nemusí podstupovat test. Takovou skutečnost musí
neprodleně oznámit a zaslat kopii lékařského potvrzení na komisi STK ČSKe, nejpozději však do
18.12.2020 do 12:00 hod.

VSTUP DO HALY
Vstup do sportovní haly je možné vždy max. 2 hodiny před zahájením dané kategorie, a to zejména
z důvodu dodržení stanoveného počtu přítomných osob v hale. Současný počet osob v hale bude sčítán
u vstupu do haly.
Každá osoba vstupující do haly musí na místě určeném předložit vyplněný „SELFREPORTING“ (najdete
přílohou) a výsledek provedeného testu. Tento dokument musí být předvyplněn všemi údaji.
Osoba pověřená kontrolou tohoto dokumentu provede zápis naměřené hodnoty tělesné teploty a
provede kontrolu výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, kterou do dokumentu zaeviduje.
Všichni účastníci soutěže mladší 18 let musí mít dokumenty podepsané zákonným zástupcem.

PRŮBĚH PŘÍPRAVY A SOUTĚŽE
Každý závodník, který ještě nesoutěžil, se bude zdržovat v prostoru tréninkové plochy, která je mimo
závodní plochu. Na této ploše mohou být pouze závodníci připravující se na doposud nezahájené
kategorie. Všichni závodníci na tréninkové ploše musí udržovat min. 2 metry rozestupy od ostatních
osob v prostoru.
Z tréninkové plochy budou závodníci startující v následující kategorii odvedeni na rozcvičovací plochu
před tatami, kde bude mít každý závodník vlastní vymezenou plochu 4x4 metry (16m2), která bude
rozlišena barevně. Na tomto vymezeném prostoru se může zdržovat pouze 1 závodník a trenér. Před

každým tatami bude tedy plocha o min. velikosti 128m2, kde se budou tito závodníci zdržovat do
skončení celé kategorie.
Po ukončení kategorie musí všichni závodníci, kteří nastupují v další kategorii, opustit rozcvičovací nebo
tréninkovou plochu a zdržovat se v prostoru tomu určeném.

PO SKONČENÍ POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Závodníci, kteří dokončili svoji poslední kategorii v daném soutěžním bloku, by měli sportovní halu
opustit nebo se v hale zdržovat co nejméně.

VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
Veškeré výsledky budou vyhlašovány neprodleně po skončení kategorie v prostoru tomu určeném. Při
vyhlašování výsledků není dovoleno takzvané podání rukou. Závodníci převezmou cenu a po společné
fotografii odchází z této plochy. Focení v objetí je zakázáno. Stejně tak je zakázáno tradiční sezvání
všech medailistů na nejvyšší stupínek stupňů vítězů.
Slavnostní ceremoniál a nástup pro soutěž je zrušen!

VYKLIZENÍ HALY MEZI JEDNOTLIVÝMI BLOKY
Turnaj bude rozdělen na soutěžní bloky podle věkových kategorií (dorost, junioři, U21, senioři). Každý
soutěžní blok probíhá odděleně. To znamená, že mezi těmito kategoriemi je nutné halu vyklidit a
opustit. Žádáme, aby si všichni členové odnesli své vybavení, a to i za předpokladu, že budou v soutěži
pokračovat v dalším soutěžním bloku (např. v dopolední části kategorie senioři a následně v odpolední
části U21). Po skončení každého soutěžního bloku proběhne dezinfekce prostor a čištění rizikových
částí haly.

OCHRANNÉ POMŮCKY BĚHEM SOUTĚŽE
Všechny osoby musí nosit po celou dobu ve sportovní hale ochranné pomůcky zakrývající nos a ústa.
Tato povinnost neplatí pro závodníky, kteří se právě rozcvičí, soutěží či právě čekají na svoje zápasy.
Dále pak tato povinnost neplatí pro rozhodčí v době rozhodování a pro kouče v době koučování.
V případě pohybu na jiném místě musí mít i tyto osoby ochranné pomůcky zakrývající nos a ústa.
Děkujeme všechny za dodržování nastavených pravidel a pokynů.
V Praze dne 17. prosince 2020
Jaromír Musil

Viceprezident pro sport

