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ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
1.kolo NP JKA – 5.-6.6.2021 

 

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou pro konání sportovních 
soutěží NP JKA všech kategorií pořádaných ve dnech 5.- 6. 6. 2021 v Praze provázet následující 
organizační opatření: 

1) Do sportovní haly bude umožněn vstup pouze zaregistrovaným závodníkům a 
zaregistrovaným koučům přes databázi ČUBU, dále rozhodčím (dle seznamu KR) a 
realizačnímu týmu (pořadatelům). Do haly bude povolen vstup jen těch závodníků, kteří 
v daném časovém bloku soutěží! Nutno zajistit doprovod pro ostatní závodníky klubu. 

2) Účast diváků, rodičů a dalších osob je vyloučena. 
3) Při vstupu do prostoru haly musí všichni účastníci doložit potvrzení o testování, očkování 

nebo o prodělaném onemocnění dle stanovených podmínek (čl.17 MO). Testy musí 
splňovat podmínky MO. Test si musí každý účastník zajistit sám (jedná se o testy 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění). Je tedy potřeba si včas zaregistrovat termín, a 
to tak, aby platnost testu pokrývala konání soutěže, dle stanovených podmínek – viz 
příloha 1. Potvrzení prosím vytiskněte nebo okopírujte a předáte je pořadateli před 
vstupem do haly! Upozornění: na místě nebude zajišťováno POC testování 
(antigenní test) ani PCR-RT testování!!! 

4) Všem osobám bude u vstupu do sportovní haly měřena tělesná teplota bezdotykovým 
teploměrem, osobám se zjištěnou tělesnou teplotou nad 37 oC bude vstup do sportovní 
haly odepřen. 

5) Registrující osoba za klub si vytiskne svou prezenční listinu a v předstihu doplní u všech 
osob telefonní kontakt (pořadatel si je ponechá 30 dní) – tento seznam musí odevzdat 
pořadateli při registraci. 

6) Z důvodu zamezení překročení limitu 75 osob bude povolen pouze 1 kouč za klub, a to 
pouze pokud má v daném soutěžním bloku alespoň 1 závodníka v hale (o navýšení počtu 
koučů za klub rozhoduje úsek STK na základě registrace v databázi ČUBU). 

 
Všichni účastníci soutěže musí dodržovat následující pravidla: 

1) V objektu, na sociálních zařízeních, ve sportovní hale mají všichni přítomní povinnost si 
chránit nos a ústa respirátorem. Respirátor nemusí mít nasazen pouze závodníci 
v okamžik startu v soutěži (mimo soutěž jsou všichni povinni mít respirátor!). 

2) Před vstupem do objektu a vstupem do sportovní haly povinná dezinfekce rukou, to platí 
i po každém užití WC. 

3) Dodržovat pokud možno rozestupy 2 metry. 
 
Vlastní organizace soutěže bude probíhat následujícím způsobem: 

1) Soutěž proběhne na 3 tatami (každá věková kategorie odděleně). 
2) Pro rozcvičování bude vyhrazena speciální rozcvičovací plocha. Každá věková kategorie 

bude mít svou rozcvičovací plochu. 
3) Registrace bude provedena zástupcem klubu vždy ráno dle časového harmonogramu 
4) Na začátku soutěže nebude organizován slavnostní nástup. 
5) Vyhlašování výsledků jednotlivých věkových kategorií a disciplín bude realizováno ihned 

po ukončení soutěže v dané disciplíně. 
6) Všichni účastníci by měli omezit svůj pohyb po sportovní hale, tzn. závodník si uloží své 

věci k tatami, na kterém bude závodit a pohybuje se pouze v sektoru u tohoto tatami nebo 
na rozcvičovací ploše.  Po skončení své kategorie závodník opustí sportovní halu. 
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7) Soutěž bude rozdělena do 4 časových bloků. Závodník bude vpuštěn do sportovní 
haly pouze v bloku, ve kterém probíhá jeho kategorie. Pozor žádáme závodníky, 
doprovod a kouče, aby byly připraveni u vstupu do haly min. 30 min. před stanoveným 
časem pro soutěžní blok (pro případ, že by došlo k urychlení soutěže). 

 

Předběžný program soutěže – sobota 5.6.2021 
 
I. blok (31 závodníků) mini žáci, mini žákyně, starší žáci 
08:00    vstup do haly, registrace všech kategorií 
09:00    zahájení soutěží 
 
II. blok (28 závodníků) mladší žáci  
11:30   vstup do haly 
12:00   zahájení soutěží 
 
III. blok (30 závodníků) mladší žákyně, juniorky 
14:30   vstup do haly 
15:00   zahájení soutěží 
 
IV. blok (33 závodníků) starší žákyně, junioři 
17:00   vstup do haly 
17:30   zahájení soutěží 
 

Předběžný program soutěže – neděle 6.6.2021 
 
I. blok (28 závodníků) mladší dorostenci  
08:00    vstup do haly, registrace všech kategorií 
09:00    zahájení soutěží 
 
II. blok (25 závodníků) starší dorostenci 
11:30   vstup do haly 
12:00   zahájení soutěží 
 
III. blok (30 závodníků) mladší dorostenky, starší dorostenky 
14:00   vstup do haly 
14:30   zahájení soutěží 
 
IV. blok (26 závodníků) senioři, seniorky 
16:30   vstup do haly 
17:00   zahájení soutěží 
 

Pozor: Skutečný průběh soutěže se může lišit! 
 
 
Jan Kalkuš, STK, 2.6.2021 
 
Schválil: Předseda JKA ČR      
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Příloha 1        

Protiepidemická opatření 
 
Aktuální protiepidemická opatření v kompletním znění jsou na stránkách Vlády ČR: 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-
opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 
 
Výňatek – čl. 14 (soutěže) 
14. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná 
shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo 
soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas 
možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, 
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo  150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve 
vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid 19 
a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že 
splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a po celou dobu akce používají ochranný prostředek 
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, s výjimkami pro tento typ prostředku 
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití 
ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; 
uvedené podmínky se nevztahují na:  

a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného 
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob, 
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a 
jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, 
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění 
pozdějších předpisů, 
d) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze 
organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a mimo vnitřní 
prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá 
alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob; subjekt organizující 
sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se 
sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany 
veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje 
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne 
konání sportovní soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí 
vykazovat klinické příznaky onemocnění covid 19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před 
zahájením sportovní přípravy:  
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, 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 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
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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 
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který 
nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní 
výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě, 

 
Výňatek – čl. 17 (v čl. 14 se na tento článek odkazují jako na bod I/17) 
17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních 
prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 
opatřením:  

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. 

 


