ČESKÝ SVAZ KARATE
GOJU-RYU
PROFESE NEBO ODVĚTVÍ | ODKAZ NA JINÉ SCHOPNOSTI ONLINE:
PORTFOLIO, WEB NEBO BLOG
V Brně dne 7. září 2021

VĚC: INFORMACE K PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ PRO SOUTĚŽE
Vážení členové ČSKe,
dovolujeme si Vám zaslat pár organizačních pokynů ve vztahu k nadcházejícímu 2. kolu Národního
poháru ČSKGr, které se bude konat dne 11. září 2021 v Kroměříži.
Předem všem děkujeme za zodpovědné dodržování všech nastavených pravidel, byť mohou být
v některých případech omezující a nepříjemná. Věříme, že je v zájmu všech zúčastněných, aby soutěž
skutečně mohla proběhnout a aby proběhla hladce.

Podmínky vstupu do objektu
Zjednodušeně řečeno lze do vnitřních prostor budov vstupovat na základě předložení potvrzení o
negativním testu, o absolvovaném očkování či o prodělaném onemocnění Covid-19 (konkrétní detaily
jsou uvedeny níže). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, tedy na závodníky, kouče, rozhodčí,
diváky apod. Zároveň platí podmínka, že přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění
Covid-19.
Dle nového mimořádného opatření byly postaveny na roveň všechny typy testů. Nově tedy lze využívat
laboratorní testy, potvrzení o testu ze zaměstnání či ze školy, či samotesty určené k použití laickou
osobou. Namísto potvrzení o absolvovaném testu ve škole lze předložit i čestné prohlášení o tomto
testování.
V případě samotestů je však v mimořádném opatření stanovena podmínka, že takový test musí být
proveden „na místě“. V tomto směru Vás tedy musíme upozornit, že variantu samotestů bude na NP
možné využít pouze v případě vámi doneseného testu, který splňuje podmínky ze strany MZ ČR.
Pokud tedy nebudete svoji bezinfekčnost prokazovat potvrzením o očkování či o prodělaném
onemocnění Covid-19, je před vstupem do budovy nutné předložit ke kontrole potvrzení o provedení
laboratorního testu, či potvrzení nebo čestné prohlášení o absolvovaném testu ve školském zařízení.
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Každá osoba vstupující do objektu musí při kontrole předložit vyplněný formulář, který přikládáme
k tomuto dokumentu. Pověřený pracovník při vstupu do objektu zkontroluje formulář, změří dané
osobě tělesnou teplotu bezdotykovým teploměrem, zkontroluje, zda daná osoba splňuje ostatní
podmínky pro vstup a všechny tyto informace zanese do formuláře.

Konkrétně jsou podmínky pro vstup do vnitřních prostor stanoveny následovně:
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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování,
které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v
České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení
Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i)
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22
dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22
dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo ¨
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
ale ne více než 9 měsíců, 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, nebo
e) osoba na místě 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, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl
osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením
od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného
zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Ochrana úst a nosu
Všechny osoby přítomné ve vnitřním prostoru musí dodržovat mimořádné opatření ministerstva
zdravotnictví stran používání ochranných prostředků dýchacích cest. V objektu je tedy zakázán pohyb
a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2,
KN 95), které brání šíření kapének.
Tento zákaz neplatí pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
dále na trenéry a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti.
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Obecně tedy platí, že ochranu dýchacích cest musí ve vnitřních prostorách používat všichni. Odložit ji
mohou pouze rozhodčí při výkonu činnosti, závodníci, pokud zrovna soutěží nebo se rozcvičují, a
trenéři, pokud zrovna koučují. Ve všech ostatních případech je používání ochrany dýchacích cest
nezbytné.

Pozn. závodníci tedy mohou odložit ochranu dýchacích cest pouze ve chvíli, kdy přímo soutěží na
tatami, nebo se právě rozcvičují (tzn. aktivně se hýbou). Pokud závodníci v danou chvíli pouze sledují
ostatní zápasy, musí ochranu dýchacích cest používat.
Koučové mohou ochranu dýchacích cest odložit pouze ve chvíli, kdy v daném utkání zaujmou pozici
kouče a skutečně koučují. V mezidobí, kdy čekají na další utkání svého svěřence, musí mít ochranu
dýchacích cest nasazenou.

Harmonogram soutěže
Sobota 11. září 2021 – dopoledne 09:00 – 12:30

-

v dopoledne se budou konat všechny kategorie POHÁRU TALENTŮ
vyhlášení výsledků bude probíhat průběžně na místě tomu určenému hned po skončení celé
disciplíny a všech kategorie

Sobota 19. června 2021 – odpoledne 13:00* – 17:00

-

v odpoledne se budou konat všechny kategorie NÁRODNÍHO POHÁRU
vyhlášení výsledků bude probíhat průběžně, na místě tomu určenému, hned po skončení celé
disciplíny a věkové kategorie

UPOZORNĚNÍ!
*) zahájení odpoledního bloku proběhne po 20 min. přestávce a ukončení dopoledního bloku. Uvedený čas je
jen orientační. Každý závodník musí počítat s tím, že odpolední blok může začít dříve nebo naopak později!

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ SE NEBUDE KONAT !
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