MEDIA COVID MANUÁL 2021/2022
Svaz futsalu České republiky

1) ROZDĚLENÍ SPORTOVNÍ HALY
a) ZÓNA 1
vnitřní prostory (hrací plocha včetně technické zóny a stolku časoměřiče, chodba, respektive
prostor, kterým se vstupuje na hrací plochu a kabiny
b) ZÓNA 2
tribuny/hlediště

2) VSTUP ZÓNA 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fotografové
Reportéři TV a livestreamu
Komentátoři TV – pouze při TV přenosu
TV koordinátor – pouze při TV přenosu
Kameramani TV
PR pracovník domácího i hostujícího klubu

3) PRAVIDLA ZÓNA 1
a) NE-TV UTKÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Povinnost respirátoru: ANO
Odstup 2 metry od hráčů a členů realizačního týmu: ANO
Zákaz vstupu do technické zóny (lavičky)
Pozápasové rozhovory: ANO, hráči a trenéři bez respirátoru
Antigenní test: ANO (starý max. 72 hodin), možno nahradit PCR testem (starým max. 7 dní),
případně 180 denní výjimkou po prodělání nemoci Covid-19 (nutné potvrzení), nebo
potvrzením MZDR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od druhé
dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
potvrzení o testování ve školském zařízení. Archivace potvrzení pro případné kontroly Krajské
hygienické stanice trvá 30 dní od utkání.

b) TV UTKÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Povinnost respirátoru: ANO
Odstup 2 metry od hráčů a členů realizačního týmu: ANO
Zákaz vstupu do technické zóny (lavičky), neplatí pro zvukaře při time-outu
Předzápasové rozhovory: ANO, hráči a trenéři bez respirátoru
Poločasové rozhovory: ANO, hráči a trenéři bez respirátoru
Pozápasové rozhovory: ANO, hráči a trenéři bez respirátoru

7. Antigenní test: ANO (starý max. 72 hodin), možno nahradit PCR testem (starým max. 7 dní),
případně 180 denní výjimkou po prodělání nemoci Covid-19 (nutné potvrzení), nebo
potvrzením MZDR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od druhé
dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
potvrzení o testování ve školském zařízení. Archivace potvrzení pro případné kontroly Krajské
hygienické stanice trvá 30 dní od utkání.

4) ZÓNA 2
a)
b)
c)
d)
e)

Fotografové
Rozhlas
Komentátoři TV
Štáb pro livestream – komentátor + kamera – 3 osoby
Píšící novináři, TV reportéři

5) PRAVIDLA ZÓNA 2
a) Povinnost respirátoru: ANO (vyjma komentátorů při výkonu jejich práce)
b) Protokol bezinfekčnosti: ANO
c) Mezi zónové rozhovory s účastníky zápasu: ANO. Zástupce médií musí mít nasazen respirátor,
respondent nikoliv. Novinář smí pokládat své dotazy pouze z tribuny (zóna 2) na vzdálenost dva
metry. Diktafon či jiné nahrávací zařízení musí mít na selfie tyči či jiné podobné pomůcce.
Respondent musí zůstat na hrací ploše (zóna 1) a nesmí vstoupit na tribunu. V halách, kde
takový rozhovor není možné uskutečnit, nejsou takové rozhovory povoleny a platí, že
novinářům je smí zprostředkovat pouze PR manažer domácího či hostujícího klubu.
d) Antigenní test: ANO (starý max. 72 hodin), možno nahradit PCR testem (starým max. 7 dní),
případně 180 denní výjimkou po prodělání nemoci Covid-19 (nutné potvrzení), nebo
potvrzením MZDR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od druhé
dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
potvrzení o testování ve školském zařízení. Archivace potvrzení pro případné kontroly Krajské
hygienické stanice trvá 30 dní od utkání.

6) AKREDITAČNÍ SYSTÉM
a) Kompletní systém akreditací platí jednorázově a organizaci akreditačního systému má
na starosti domácí klub na základě respektování podmínek.
b) Požadavky na akreditace musejí být domácímu klubu zaslány na kontakt uvedený v příloze
tohoto Media protokolu nejpozději 24 hodin před začátkem utkání a musejí vždy obsahovat
celá jména a název média, včetně funkce.
c) Domácí klub má právo žádosti o akreditaci nevyhovět v případě, že nesplňuje náležitosti dané
tímto protokolem anebo žádosti přesahují povolený počet osob – o vyhovění i případném
neudělení akreditace musí klub žadatele vždy informovat.
d) Domácí klub informuje akreditované novináře v dostatečném předstihu o případných
úpravách ve sportovní hale, které mají vliv na práci zástupců médií.

7) ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VŠECHNY ZÁSTUPCE MÉDIÍ
a) Zástupci médií se nezdržují na různých místech sportovní haly a bez zbytečného odkladu
se musí přemístit na stanovená místa (kamerová platforma, novinářská místa apod.).
b) Při pohybu po sportovní hale i na určených místech je nutné dodržovat rozestupy min. 2 metry.
c) Po celou dobu pohybu po sportovní hale musejí všechny osoby nosit respirátor.
d) Během rozhovoru na palubovce či kdekoliv v útrobách haly (zóna 1) nemusí mít hráči a trenéři
nasazený respirátor, reportér s respirátorem pokládá otázky ze vzdálenosti min. 2 metry,
mikrofon na tyči.
e) Během mezi zónového rozhovoru viz. Odstavec 5), písmeno d) tohoto protokolu, nemusí mít
hráči a trenéři nasazený respirátor, reportér s respirátorem pokládá otázky ze vzdálenosti min.
2 metry, mikrofon na tyči. Hráč nesmí opustit plochu a reportér nesmí opustit tribunu.

8) PŘÍLOHY
●

Jmenný seznam kontaktních osob s akreditačními kontakty pro 1. Futsal ligu

9) KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY
●

MICHAL PAVLÍK, PR MANAŽER SFČR – pavlik@fotbal.cz – 723 211 261

Aktualizováno dne: 27. srpna 2021.

1. PŘÍLOHA:
Jmenný seznam kontaktních osob s akreditačními kontakty pro 1. Futsal ligu

Tomáš Bena

AC Sparta Praha

iamtomasbena@gmail.com
732138304
Petr Dejnožka

FK Chrudim

dejnozka@fkerapack.cz
773940510
Martina Oliveriusová

Svarog FC Teplice

martina.oliveriusova@seznam.c
z
724954622

SK Slavia Praha

Ondřej Zlámal

Martin Kameník

ozlamal@volny.cz

martinkamenik5@gmail.com

603535355

606145411

Martin Spörl

SK Interobal Plzeň

skinterobal@gmail.com
720279620

FC Démoni Česká Lípa

FTZS Liberec

Žabinští Vlci Brno

SK Dynamo PCO České

Miloslav Sviták

Matyáš Bláha

admin@clsport.cz

matyas.slovan@seznam.cz

731880521

720623670

Jakub Dlask

Pavel Baláž

20kuba13@gmail.com

pavel.balaz@pslib.cz

776 634 350

608 818 266

Petr Popek

Michal Letzel

popek@svetspanku.cz

michal.letzel@gmail.com

776162675

721809451

Štěpán Prokeš

Budějovice

proky.stepan@gmail.com
702058366
Jan Sadílek

Helas Brno

honza.sadilek@post.cz
603565577
Matěj Čapek

FC Rapid Ústí nad Labem

fcrapidusti@email.cz
725348868
Jakub Soumar

SK Olympik Mělník

soumar100@seznam.cz
773645969

