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METODICKÝ POKYN PRO KLUBY 1. FUTSAL LIGY VE VZTAHU K TESTOVÁNÍ OSOB PŘÍMO
ZÚČASTNĚNÝCH NA UTKÁNÍCH
1. K posouzení zdravotní způsobilosti hráčů, členů realizačních týmů a hlavního pořadatele (dále jen „osoby
přímo zúčastněné na utkání“), slouží vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (výtěr
z nosu/úst) a v případě nedostupnosti tohoto typu vyšetření lze toto nahradit negativním vyšetřením na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního testu (dále jen „test“).
2. Testování na Covid19 se před každým soutěžními utkáním se musí podrobit osoby přímo zúčastněné na
utkání, tj. konkrétně:
a) všichni hráči uvedení v zápise o utkání;
b) všichni členové realizačních týmů uvedení v zápise o utkání;
c) hlavní pořadatel utkání;
d) všichni delegovaní rozhodčí a delegáti.
Hlavní pořadatel před vstupem do haly:
- delegátovi Svazu předloží písemné potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, s vyznačeným
datem odběru;
- delegátovi Svazu předloží pro jeho identifikaci občanský průkaz, popř. řidičský průkaz nebo cestovní pas,
- prohlášení o bezinfekčnosti Covid19 (selfreporting);
- absolvuje změření aktuální teploty, která nesmí být vyšší než 37.5 °C
Kontrolu osob uvedených písm. a) a b) v zápisu o utkání provádí delegát svazu společně s hlavním
pořadatelem u hlavního vstupu do sportovní haly, a to tak, že:
-

každá osoba je povinna jim ke kontrole předložit písemné potvrzení o absolvování testu s negativním
výsledkem, s vyznačeným datem odběru;

-

každá osoba je povinna jim ke kontrole předložit prohlášení o bezinfekčnosti;

-

identifikují každou osobu na základě občanského průkazu, popř. řidičského průkazu nebo cestovního pasu;

- změří každé osobě aktuální teplotu.
Dokument o negativním testu delegát Svazu přímo při kontrole u vstupu do sportovní haly podepíše a doplní
datum kontroly.
Jestliže osoba přímo zúčastněná na utkání nepředloží písemné potvrzení o absolvování testu s negativním
výsledkem, s vyznačeným datem odběru nesmí být tato osoba vpuštěna do sportovní haly.
Jestliže osoba přímo zúčastněná na utkání nepředloží podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, nebo je-li jí
naměřena teplota vyšší než 37.5 °C, bude vpuštěna do haly pouze se souhlasem lékaře pověřeného
organizátorem
Delegát svazu a hlavní pořadatel provedou kontrolu osob obou družstev v rozdílném čase. (Doporučení: Osoby
přímo zúčastněné na utkání domácího družstva 80-90 minut před utkáním, hosté 50-70 minut před utkáním).

3. Pro osoby přímo zúčastněných na utkání platí, že výsledek testu nesmí být v době začátku utkání starší než 48
hodin od odběru biologického vzorku. V případě nedodržení této doby nesmí hráč nastoupit do utkání a člen
realizačního týmů se nesmí utkání zúčastnit v žádné funkci, respektive těmto sobám nebude vůbec umožněn
vstup do sportovní haly.
4. Povinnost absolvovat test nevztahuje na osoby, které nemají klinické známky onemocnění COVID-19,
prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR 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 na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RTPCR, je výsledek tohoto vyšetření „pozitivní“ a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění
COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva izolaci z důvodu pozitivního RTPCR testu ve stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k soutěžnímu utkání pouze v případě, že od
prvního „pozitivního“ výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního
„pozitivního“ výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba k soutěžnímu utkání nenastoupí a bude izolována
do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany.
Seznam těchto osob je vedoucí družstva, popř. statutární zástupce klubu, povinen zaslat s kopií písemného
potvrzení o absolvování testu metodou RT-PCR s pozitivním výsledkem nejpozději 72 hodin před utkáním na
adresu sekretariátu SFČR sekretariat@futsal.cz a sportovně-technické komisi stk@futsal.cz. Sekretariát a STK
je povinný vést evidenci těchto osob.
Osoby dle tohoto odstavce jsou povinny u vstupu do sportovní haly namísto „negativního“ výsledku testu
provedeného metodou RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, jenž nebude v době zahájení utkání starší 48
hodin od odběru biologického vzorku, povinny předložit potvrzení od lékaře prokazující skutečnosti ve smyslu
tohoto odstavce
5. Ostatní členové pořadatelského sboru (časoměřič, zapisovatel, hlasatel, kameraman, obsluha utěráku,
zdravotník), statutární zástupci klubu, členové řídících orgánů SFČR a mediální pracovníci musí používat a
nosit respirátor alespoň FFP2, příp. též respirátor vyšší kategorie, který brání šíření kapánek. Seznam těchto
osob předá hlavní pořadatel delegátovi Svazu. Pro vstup do sportovní haly bude uvedeným osobám provedena
kontrola měření teploty, která nesmí být vyšší než 37.5 °C a současně tyto musí předložit podepsané prohlášení
o bezinfekčnosti Covid 19 (selfreporting).
6. Povinností vedoucího družstva nebo statutárního zástupce klubu je nahlásit neprodleně STK SFČR a
sekretariátu SFČR skutečnost, že byl některý z hráčů nebo členů realizačního týmu pozitivně testován na
přítomnost viru SARS-CoV-2 ,, a to i při osobních odběrech, nebo má-li některý z hráčů nebo členů realizační
týmu nařízenou karanténu příslušnou krajskou hygienickou stanicí z titulu nemoci některého z členů rodiny
popř. po kontaktu s jinou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2.
7. Povinností klubu je evidovat po minimální dobu minimálně 100 dní od každého utkání písemné potvrzení o
absolvování testu s negativním výsledkem, s vyznačeným datem odběru, všech osob přímo zúčastněných na
utkání s podpisem delegáta Svazu.

8. Organizátor zajistí nošení ochrany dýchacích cest v areálu sportovní haly všech osob. Tato povinnost se
nevztahuje na hráče, rozhodčí a trenéry v průběhu utkání nebo tréninku a v době použití sprch.
9. Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.
10. Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu sportovní haly nepřesáhl 100 osob.
11. Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu
podezření na infekční respirační onemocnění.
12. Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
13. Na základě rozhodnutí VV SFČR je sekretariát SFČR a také STK SFČR oprávněn provádět náhodné kontroly
testování hráčů a členů realizačních týmů před utkáním a po skončení utkání 1. FUTSAL ligy. Kontroly budou
členové sekretariátu SFČR provádět osobní účastí při testování hráčů a členů realizačních týmů a také
kontrolou písemných dokumentů o testování z vybraných utkání.
14. Každý klub 1. FUTSAL ligy je povinen zaslat elektronickou poštou na adresy sekretariat@futsal.cz a
stk@futsal.cz termín, místo a čas testování svých hráčů a členů realizačního týmu a to nejpozději 24 hodin před
termínem testování.
15. Každý klub musí do 5. 2. 2021 zaslat elektronickou poštou na adresu sekretariat@futsal.cz seznam sedmnácti
hráčů klubu, včetně jejich ID, z nichž budou označeni minimálně tři brankáři. Všichni tito hráči musí být na
aktuální soupisce respektive soupiskách klubu. V případě, že tuto povinnost klub nesplní, nemůže již v
soutěžním ročníku 2020-2021 žádat dle Soutěžního řádu o odložení mistrovského utkání z důvodu objektivní
nemožnosti sehrání utkání, SŘ příloha č. 5, §5, odst. 1, písm. a). Jestliže hráč ze seznamu hráčů klubu
přestoupí do jiného klubu, musí být nahrazen jiným hráčem. Hráči s pozitivním testem musí k žádosti doložit
písemné potvrzení o testu. Zranění hráči nejsou důvodem k odložení utkání.
16. Tento metodický pokyn schválil VV SFČR dne 1. 2. 2021 a nabývá účinnosti od 1. 2. 2021.

