
 

                                                                       

jako řídící orgán soutěže, podle článku 4 Soutěžního řádu, 

V Y D Á V Á 

tento metodický pokyn, 

vyplývající z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021. 

 

Opatření a omezení při soutěžích smíšených družstev r. 2021 v souvislosti s nemocí covid-19  

 

Soutěže smíšených družstev, které organizuje a řídí Jihočeský tenisový svaz, jsou sportovní akcí a 
vztahují se na něj ustanovení bodu 15. a 15. odst. e) MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 
4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021.  

Pro pořadatele soutěží smíšených družstev platí ustanovení bodu 4. odst. c) MIMOŘÁDNÉHO 
OPATŘENÍ MZ Čj. MZDR 4601/2021-13/MIN/KAN ze dne 19.5.2021. 

 

Z výše uvedeného opatření vyplývají pro účastníky tyto podmínky a povinnosti při konání soutěží 
smíšených družstev: 

1. Obecně platí, že počet osob v době konání utkání nesmí v areálu a jednom okamžiku přesáhnout 
100. Pokud je v jednom areálu více utkání v témže čase, stále platí limit 100 osob. Po celou dobu akce 
používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný 
prostředek.  

2. V případě, že je v areálu přítomno více než 10 osob, musí prokázat, že splňují podmínky:  

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 180 dní,  

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  

3. V případě hráčů a hráček, tedy osob přímo se účastnících soutěže, platí, že při hře nemusí používat 
ochranu dýchacích cest. Před zahájením soutěže prokáží, že splňují:  

i) podmínky stanovené v bodě 2, nebo  

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval 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, nebo  

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo 
školském zařízení absolvoval 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, nebo  

iv) 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 a 

pořadatel prokázání výše uvedených podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní jednu 
z podmínek a účastníku, kterému při kontrole vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast. 

4. Pořadatel vede o osobách, přítomných v areálu při konání soutěží evidenci, kterou uchovává pro 
případnou kontrolu orgánů KHS po dobu 30 dní. 

 

Metodický pokyn nabývá platnosti dnem jeho vydání a platí po dobu soutěží smíšených družstev 
2021. 

 

 

 

V Českých Budějovicích 26. 5. 2021     Ing. Miloslav Hlaváček, v.r. 

                    Předseda JTS 

 

 

   

 

 


