PROTOKOL ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ
PRO KONÁNÍ SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ
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1

ÚVOD

1.1. S ohledem na situaci, kterou zapříčinilo šíření nemoci COVID-19 ve světě, došlo v rámci České
republiky v průběhu roku 2020 v důsledku souboru opatření přijatých zejména Vládou České
republiky a Ministerstvem zdravotnictví České republiky k výraznému utlumení značné části
společenských aktivit, a to včetně sportu. Na základě Ministerstvem zdravotnictví České
republiky (dále jen „Ministerstvo“) stanovených závazných hygienicko-protiepidemických
podmínek je soutěžní utkání v rámci 1. FUTSAL ligy od 1. 1. 2021 možné znovu konat.
1.2. Je potřeba upozornit na skutečnost, že tento protokol může být dále upravován a aktualizován, a
to s ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice a v jejím důsledku změny
podmínek stanovených závazných hygienicko-protiepidemických podmínek.

2

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE SPORTOVNÍCH
HALÁCH PRO UTKÁNÍ

2.1. Tím protokolem jsou upraveny tři základní organizační opatření ve sportovních halách
pro soutěžní utkání 1. FUTSAL ligy, a to:
2.1.1. rozdělení sportovní haly na dvě zóny;
2.1.2. úprava postavení osob s oprávněním k účasti na utkání;
2.1.3. základní podmínky pro realizaci utkání;
2.2. Rozdělení sportovní haly na dvě zóny a zákaz přítomnosti diváků v hledišti
2.2.1. Sportovní hala bude rozdělena na dvě zóny, tj.:
2.2.1.1. zóna č. 1/ „vnitřní prostory“, tj. (1) hrací plocha včetně technické zóny a stolku
časoměřiče, (2) chodba, respektive prostor, kterým se vstupuje na hrací plochu a (3)
kabiny;
2.2.1.2. zóna č. 2/ tribuny (hlediště).
2.2.2. Organizátor utkání je povinen zajistit nepřítomnost diváků v hledišti po dobu
konání utkání.
2.3. Úprava postavení osob s oprávněním k účasti na utkání
2.3.1. Povolené počty osob v jednotlivých zónách jsou pro utkání stanoveny v tabulce č. 1 (pro
netelevizní utkání) a v tabulce č. 2 (TV utkání), přičemž organizátor utkání je povinen
zajistit, že maximální počet všech přítomných v areálu sportovní haly nepřesáhne 100 osob.

POVOLENÉ POČTY OSOB V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH PRO NETV UTKÁNÍ
Tabulka 1
Zóna 1 – vnitřní prostory

Zóna 2 – tribuny/hlediště

Rozhodčí

2 až 3 (dle
delegace)

PČR, MP a BA

3

Delegáti

1 až 2 (dle
delegace)

Vedení domácího klubu

4

Hráči domácí

14

Vedení hostujícího klubu

2

Hráči hosté

14

Novináři/onlajny/stream

10 (5+1+3)

Realizační tým domácí

6

Technický záznam

1

Realizační tým hosté

6

Nehrající hráči domácího klubu

4

Pořadatelská služba, utěrák

3

Nehrající hráči hostujícího klubu

4

Stolek časoměřiče

3

Významní partneři domácího
klubu

5

Fotografové

3

Zástupci řídícího orgánu

4 (na
vyžádání)

PR manager (domácí/hosté)

2

ZS, Obsluha nosítek

4

Správce haly

1

Anti-dopingová agentura

2

Celkem

63

Celkem

37

POVOLENÉ POČTY OSOB V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH PRO TV UTKÁNÍ
Tabulka 2
Zóna 1 – vnitřní prostory

Zóna 2 – tribuny/hlediště

Rozhodčí

3

PČR, MP a BA

3

Delegáti

2

Vedení domácího klubu

3

Hráči domácí

14

Vedení hostujícího klubu

2

Hráči hosté

14

Novináři/onlajny

4 (3+1)

Realizační tým domácí

6

Technický záznam

1

Realizační tým hosté

6

Nehrající hráči domácího klubu

3

Pořadatelská služba, utěrák

3

Nehrající hráči hostujícího klubu

2

Stolek časoměřiče

3

Významní partneři domácího
klubu

2

Fotografové

2

Zástupci řídícího orgánu

2 (na
vyžádání)

PR manager (domácí/hosté)

2

Obsluha LED perimetrů (support
při utkání)

2

Obsluha nosítek, popř. ZS

4

Instalace, deinstalace samolepek,
povrchu (support při utkání)

2

Správce haly

1

TV – komentátoři

2

Anti-dopingová agentura

2

TV – moderátor, produkce,
osvětlovač, kamery, asistent
zvuku

10 (1+2+1+5+1)

Celkem

72

Celkem

28

PŘÍPRAVA UTKÁNÍ – INSTALACE PŘED A DEINSTALACE PO UTKÁNÍ
Stavba LED perimetrů (support při utkání)

5

Instalace, deinstalace samolepek a hracího povrchu

12

TV – instalace (mistr zvuku, stavba, technici v přenosových voze)

12

2.3.2. O povoleném počtu osob dále platí, že:
2.3.2.1. delegáti utkání se mohou pohybovat v obou zónách;
2.3.2.2.případní přítomní zástupci anti-dopingové agentury se mohou pohybovat v obou
zónách;

2.3.2.3.nejvýše 8 zástupců držitelů TV práv má po skončení utkání povolen přístup do
prostor vyhrazených pro pozápasové rozhovory1.
2.3.2.4.v zóně č. 1 se mohou před, během a po utkání nacházet kameramani TV společnosti
zajišťující přímý televizní (nebo streamový) přenos, přičemž kamery nemohou být
umístěny v technické zóně2.
2.3.2.5.pořadatelé mohou v nezbytném rozsahu vstupovat do zóny č. 1 (před a do
jednotlivých sektorů) v souvislosti se zabezpečením pořádku a bezpečnosti ve
sportovní hale;
2.3.2.6.osoby pohybující se v zóně 2 jsou povinny dodržovat od sebe alespoň 2 m rozestupy.
2.4. Příjezd a odjezd družstev do a ze sportovní haly
2.4.1. Příjezd do sportovní haly je doporučen prostřednictvím vícero dopravních prostředků, a to
v zájmu maximálního možného oddělení hráčů od ostatních členů družstva3;
2.4.2. Co se týče „týmového“ autobusu, či mikrobusu, tak základním pravidlem je obsazení
dvousedačky pouze jednou osobou. Současně je nutné zajistit zvýšenou dezinfekci autobusů
(mikrobusů) před nástupem družstva;
2.4.3. Oba členské kluby se s delegátem utkání, popř. s technickým delegátem utkání, předem
dohodnou na přesném času příjezdu jejich družstev do sportovní haly, a to tak, aby obě
družstva do utkání přijela v odlišném čase, tak aby byl vytvořen dostatečný prostor mezi
příjezdy obou družstev;
2.4.4. V případě, že to povaha sportovní haly umožňuje, je nutné vytvořit pro každé družstvo
samostatnou přístupovou cestu do kabin od místa, kde bude zaparkován „týmový“ autobus
(mikrobus);
2.4.5. Družstva a delegované osoby odjíždí ze sportovní haly dle časového plánu odděleně.
2.5. Kabiny (hráči a rozhodčí)
2.5.1. Obě družstva nastoupí na hrací plochu k předzápasovému rozcvičení tak, aby se hráči obou
družstev cestou nemohli setkat před kabinami či v chodbě vedoucí ke vstupu na hrací
plochu;
2.5.2. Rozhodčí budou kontrolovat výstroj hráčů ve dveřích hráčské kabiny či jiném místě
odsouhlaseném delegátem utkání, popř. technickým delegátem utkání, nikoliv na
shromažďovacím místě před vstupem na hrací plochu, či na hrací ploše.
2.6. Pravidla nástupu družstev na hrací plochu před zahájením utkání
Musí mít nasazenu roušku a dodržovat dostatečný odstup od hráčů, rozhodčích a členů realizačního týmu.
Musí mít nasazenu roušku a dodržovat dostatečný odstup od hráčů, rozhodčích a členů realizačního týmu.
3 Alternativně je možné zvolit individuální dopravu, tj. každý hráč svým osobním vozem.
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2

2.6.1. Každé družstvo nastupuje samostatně, nekoná se společný nástup;
2.6.2. Nástup je proveden bez dětského doprovodu;
2.6.3. Nástup je proveden bez účasti maskota klubu;
2.6.4. Nekoná se předzápasové fotografování družstev;
2.6.5. Nekonají se předzápasové ceremoniály (čestné výkopy, výročí apod.);
2.6.6. Hráči a rozhodčí se před utkáním nezdraví podáváním rukou;
2.6.7. Losování před utkáním proběhne pouze za účasti rozhodčího a kapitánů obou družstev;
2.6.8. Hráči po utkání odcházejí od kabin bez kontaktních pozdravů (podávání rukou apod.) se
soupeři a rozhodčími.
2.6.9. Hráči mohou po skončení zápasu využít možnost regeneračního cvičení na polovině hrací
plochy, na které končili utkání, a to při zachování alespoň 2 m odstupu; délka regeneračního
cvičení nesmí přesáhnout dobu nezbytně nutnou pro regenerační pozápasové cvičení.
2.7. Pravidla pro technickou zónu
2.7.1. V technické zóně (u lavičky pro příslušníky družstva) se zdržují pouze osoby uvedené
v zápise o utkání, a dále pak zapisovatel, obsluha utěráku, zdravotník utkání, popř.
zdravotnická služba, přičemž osoby, které se pohybují v okolí hráčů, členů realizačních
týmů, rozhodčích a delegátů jsou povinny dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat alespoň 2 m
odstupu od těchto osob;
2.7.2. Pracovníci televizních štábů se během utkání nemohou zdržovat v blízkosti technické zóny;
2.7.3. „Týmové“ lavičky musí být uspořádány tak, že bude využita pouze každá druhá sedačka4.
2.8. Poločasová přestávka
2.8.1. Odchod do kabin je oddělený (nejprve hosté, poté domácí, rozhodčí a delegáti);
2.8.2. Omezení počtu osob v kabinách na nezbytné minimum při zachování alespoň 2 m odstupu;
2.8.3. Poločasové TV rozhovory s hráči nebudou prováděny.
2.9. Pravidla pro činnost a podmínky pro práci médii jsou součástí PR směrnice.
2.10. Základní podmínky pro realizaci utkání
2.10.1. Organizátor utkání je povinen vytvořit vstupní filtr do areálu sportovní haly, a to
tak, že:

Doporučuje se prodloužení lavičky doplněním židlí nebo křesel nebo využít míst na tribuně bezprostředně za
lavičkami v případě možného přístupu z prostor hrací plochy. V takovém případě musí být prostor zabezpečen a
dostatečně oddělen od ostatních osob zúčastněných na utkání.
4

2.10.1.1.

U vstupu do haly bude provádět měření teploty bezdotykovým teploměrem

všech hráčů, členů realizačních týmů, rozhodčích, delegátů, funkcionářů, ale i
ostatních osob zúčastněných na futsalovém utkání, přičemž osoby, kterým bude za
přítomnosti lékaře pověřeného organizátorem naměřena teplota vyšší než 37,5 °C,
bude vstup povolen pouze s jeho souhlasem;
2.10.1.2.

Při vstupu do haly je každý povinen předložit vyplněné a podepsané prohlášení o

bezinfekčnosti, jehož vzor je přílohou č. 2 tohoto protokolu, přičemž prohlášení
nesmí být starší 24 hodin.
2.10.2. Organizátor je povinen zajistit, že všechny osoby přítomné v areálu sportovní haly
budou mít od vstupu do sportovního areálu až do jeho opuštění po celou dobu řádně
nasazenou ochranu dýchacích cest, tak že tato bude zakrývat jak celý nos, tak celá
ústa.
2.10.2.1.

Ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou v průběhu utkání, tj. od jeho

zahájení až do jeho skončení hráči, hlavní trenér a rozhodčí;
2.10.2.2.

Osoby, které se před, během nebo po utkání dostávají do kontaktu s hráči, členy

realizačních týmů, rozhodčími nebo delegáty, jsou povinny mít nasazenou ochranu
dýchacích cest v podobě respirátoru kategorie FFP2.
2.11. Testování hráčů, členů realizačního týmu a rozhodčí
2.11.1. Hráči, členové realizačních týmů, rozhodčí a delegáti jsou povinni absolvovat vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před každým soutěžním utkáním.
Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do
sportovní haly, a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru
biologického vzorku. T
2.11.2. Povinnost dle bodu 2.11.1 se nevztahuje na povinné osoby, které nemají klinické známky
onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly
podle platných mimořádných opatření Ministerstva izolaci ve stanoveném rozsahu z
důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR
testu neuplynulo více než 90 dní;
2.11.3. V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-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 izolaci z důvodu pozitivního RT-PCR 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;
2.11.4. Hráči, členové realizačních týmů, rozhodčí a delegáti jsou povinni se při vstupu do areálu
sportovní haly prokázat „negativním“ výsledkem testu provedeného metodou RT-PCR na
přítomnost viru SARS-CoV-2, jenž nebude v době zahájení utkání starší 48 hodin od
odběru biologického vzorku, nebo potvrzením od lékaře prokazující skutečnosti dle
odstavce 2.11.2 a 2.11.3.ve smyslu odstavce 2.
2.11.5. Organizátor utkání je povinen zajistit adekvátní prostor a podmínky pro případnou
potřebu izolace osob zúčastněných na utkání v případě výskytu podezření na infekční
respirační onemocnění, přičemž pakliže se u některé osoby příznaky infekčního
respiračního onemocnění objeví, je tato povinna tuto skutečnost buď sama nebo
prostřednictvím vedoucího družstva nahlásit klubovému lékaři pověřeného organizátorem,
který takovou osobu neprodleně umístí do prostoru pro předběžnou izolaci.
2.12. Oznamovací povinnost
2.12.1. Členské kluby jsou povinny v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 Přílohy č. 5 Soutěžního
řádu SFČR povinny oznámit bezodkladně Výkonnému výboru SFČR jednak výskyt nemoci
COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení na utkáních, a
jednak nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na
utkáních.
2.12.2. Rozhodčí a delegáti jsou povinni oznámit bezodkladně Výkonnému výboru SFČR výskyt
nemoci COVID-19 nebo nařízení karantény.
2.13. Poučovací povinnost5
2.13.1. Všechny kluby jsou povinny poučit své hráče, členy realizačního týmu, jakož i
další členy klubu o:
2.13.1.1.

základních hygienických opatřeních, tj. o nutnosti desinfekce rukou, postupu při

kašlání či kýchání, odstupu od dalších osob či povinnosti nošení roušek.
2.13.1.2.

o možných typech příznaků nemoci;

2.13.1.3.

postup v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19, jakož i v případě

„pozitivního“ výsledku RT-PCR.
2.13.2. Všechny osoby zúčastněné na utkání musí být před vstupem do sportovní haly
poučeny ze strany organizátora utkání o:

Poučovací povinnost má organizátor utkání, přičemž samotná podoba realizace je na jeho uvážení; musí však byt
dodržen účel oznamovací povinnosti.
5

2.13.2.1.

základních hygienických opatřeních, tj. o nutnosti desinfekce rukou, postupu při

kašlání či kýchání, odstupu od dalších osob či povinnosti nošení roušek.
2.13.2.2.

nutnosti pobývat v kabinách před i po utkání pouze na dobu nezbytně nutnou;

2.13.2.3.

o možných typech příznaků nemoci.

2.14. Další pravidla pro organizaci utkání
2.14.1. Organizátor utkání je povinen mít k dispozici dostatečné množství:
2.14.1.1.

Prostředků pro dezinfekci rukou;

2.14.1.2.

Prostředků pro dezinfekci podlahových krytin a pomůcek;

2.14.1.3.

Ochranných prostředků dýchacích cest.

2.14.2. Organizátor utkání je dále povinen stanovit osobu/y, která/é bude v průběhu
utkání kontrolovat dodržování hygienických opatření, přičemž pakliže tak neučiní,
má se za to, že takovou osobu určil hlavní pořadatele utkání.
2.14.3. Striktně se doporučují umírněné, nejlépe individuální oslavy vstřelené branky z důvodu
zamezení blízkého kontaktu mezi hráči;
2.14.4. U všech vstupů do sportovní haly, jakož i ve vnitřním prostoru (na viditelném
místě) sportovní haly a současně též i v kabinách budou umístěny nádoby
s dezinfekčním roztokem na ruce;
2.14.5. Před zahájením a po skončení utkání je povinná dezinfekce všech použitých pomůcek;
2.14.6. Občerstvení pro členy družstva připravuje pouze pověřený spolupracovník klubu,
přičemž je zakázáno obstarání jakéhokoliv občerstvení z cizích zdrojů, včetně družstva
soupeře;
2.14.7. Každý příslušník družstva musí mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev;
2.14.8. Doporučuje se využívání společných prostor (šatna, sprchy atd.) pouze v menších
skupinách při dodržování odstupu 2 m a po dobu nezbytně nutnou;
2.14.9. Zakazuje se využívání rehabilitačních či obdobných prostor (wellness, sauna, ochlazovací
bazén);
2.14.10. Lékař klubu, jakož i jiné osoby k obdobné činnosti pověřené, pracují vždy v
jednorázových rukavicích, s rouškami či respirátory a používá dezinfekční roztok na očistu
rukou. Je odpovědný za dodržování hygienických opatření ve všech prostorách určených
pro ošetřování hráčů;
2.14.11. Masážní stoly budou dostatečně odděleny, ideálně rozmístěny v různých místnostech a po
každém použití musí být dezinfikovány. Maséři mohou masírovat bez jednorázových

rukavic se zvýšeným důrazem na mytí a dezinfekci rukou a použití ochranných prostředků
dýchacích cest;
2.14.12. Před použitím i po použití všech lékařských přístrojů je nutná jejich důkladná dezinfekce;
2.14.13. Osoby, které se setkávají s hráči více než je obvyklé musí dbát zvýšené opatrnosti při
dodržování hygienických opatření;
2.14.14. Nutností je vymezení pouhého nezbytného okruhu osob potřebných pro činnosti týmu
pro utkání. Ostatní osoby zůstávají dostupné přes telekomunikační prostředky.

3
3.1

TRÉNINKOVÁ ČINNOST DRUŽSTEV

Měření teploty
3.1.1 Před začátkem tréninkové jednotky je povinen příslušný členský klub zajistit u vstupu do
areálu sportovní haly měření teploty bezdotykovým teploměrem všech hráčů, členů
realizačních týmů, ale i ostatních osob zúčastněných na tréninkové jednotce, přičemž osoby,
kterým bude za přítomnosti klubového lékaře naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, bude
vstup povolen pouze s jeho souhlasem

3.2 Ustanovení článku 2.4. a 2.5 tohoto protokolu se přiměřeně použijí i pro účely
tréninkových jednotek družstev.
3.3 Další pravidla pro tréninkové jednotky
3.3.1 Tréninky se konají bez přítomnosti veřejnosti;
3.3.2 Hráči a ostatní příslušníci družstva informují každý den písemnou formou (např. email, sms,
Whatsapp) pověřenou osobu z klubu v dostatečném časovém předstihu před příchodem do
sportovní haly, nebo jiného prostoru, kde probíhá tréninková jednotka, informují
pověřenou osobu o tom, zda se u nich neprojevují symptomy nemoci COVID-19 nebo
jiného infekčního onemocnění;
3.3.3 V případě zjištění pozitivního testu na COVID-19 hráče, nebo jiného člena družstva se bez
prodlení anonymně, tj. bez uvedené identifikace takové osoby, informuje o této skutečnosti
řídící orgán soutěže;
3.3.4 Společné prostory budou využívány pouze v nevyhnutelných případech;
3.3.5 Porady mužstva se mohou konat pouze při dodržení dostatečných odstupů mezi
zúčastněnými a v dostatečně velkých místnostech, nejlépe však ve venkovních prostorech;
3.3.6 Tréninková jednotka v posilovně musí být organizována v malých skupinách a musí být
dodržovány dostatečné odstupy;
3.3.7 Před i po použití všech lékařských přístrojů je vždy nutná jejich důkladná dezinfekce;
3.3.8 Doporučuje se ponechání (v nejvyšší možné míře) otevřených dveří ve vnitřních prostorách
sportovní haly za účelem vyhnutí se nutnosti doteku dveřních klik;
3.3.9 Každý člen družstva je sám zodpovědný za čistotu svého tréninkového vybavení (oblečení,
obuv). V případě využívání klubové prádelny je nutné dbát zvýšených hygienických opatření
při odevzdávání použitého tréninkové oblečení za účelem ochrany příslušných pracovníků
klubu.

4
4.1

ZÁVĚR

V průběhu soutěžního ročníku jsou hráči a realizační tým povinni sledovat svůj zdravotní stav a
při objevení se klinických příznaků onemocnění COVID-19 mají povinnost oznámit tuto
skutečnost klubovému lékaři a taktéž příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Současně
jsou uvedené osoby povinny postupovat podle pokynů orgánů ochrany veřejného zdraví.

4.2

Nad rámec pravidel uvedených v tomto protokolu je členským klubům doporučeno, aby na
hráče, členy realizačních týmů a všechny další osoby, které jsou v kontaktu s těmito osobami,
apelovaly a upozornily je na nutnost v maximální možné míře počínat si i mimo jejich působení
v klubu tak, aby možné riziko nákazy bylo sníženo na minimum.

