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ZÁVAZNÉ POKYNY K ORGANIZACI HOKEJBALOVÝCH UTKÁNÍ 

 
Českomoravský svaz hokejbalu vydává závazný pokyn pro konání hokejbalových utkání v době epidemie 

koronaviru SARS CoV-2. Cílem pokynu je ochránit bezpečnost všech účastníků utkání. 

 

Počet účastníků akce 
 

Maximální počet účastníků akce je 100 osob. Do počtu jsou zahrnuti hráči, realizační týmy a rozhodčí (dále jen 

„účastníci utkání“), delegáti, pořadatelé, zdravotní služba, případně zástupci médií včetně technického 

personálu pro zajištění TV přenosu (dále jen „ostatní osoby“). 

 
Povinnosti pořadatele a účastníků utkání 

 

1. Pořadatel zajistí, aby mimo účastníků utkání měly ostatní osoby po celou dobu utkání nasazeny 

předepsanou ochranu dýchacích cest (nos, ústa). 
 

2. Pořadatel zajistí, aby během celého utkání byl zajištěn odstup alespoň 2 metry mezi účastníky utkání a 

ostatními osobami. 
 

3. Pořadatel zajistí zákaz využívání vnitřního zázemí areálu sportoviště veřejností. Přístup do zázemí 

sportoviště podléhá použití předepsané ochrany dýchacích cest (nos, ústa). 
 

4. Pořadatel zamezí vstupu diváků do areálu sportoviště. Utkání se hrají bez přítomnosti diváků.  
 

5. Pořadatel zajistí v areálu sportoviště dostatečné množství dezinfekce. 
 

6. Pořadatel zajistí dezinfekci střídaček po každém odehraném utkání. 
 

7. Účastníci utkání zajistí, aby veškeré pozdravy členů družstva s pořadateli utkání, hráči soupeře a 

rozhodčími proběhly bez podávání rukou. 
 

8. Každá osoba účastnící se hokejbalového utkání, tzn. účastníci utkání i ostatní osoby, má povinnost 

předložit pověřené osobě pořadatele, čestné prohlášení, že  

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, že 

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

nebo 

ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

uplynulo 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 uplynulo 

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 
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antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků 

onemocnění COVID-19. 

nebo se osoba prokáže 

e) 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 

f) 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 

g) 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 

Pořadatel prokázání podmínek kontroluje a osobě, která nesplní podmínky podle bodů a) až g), resp. v 

případě podle bodu g) osobě, které vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na utkání. 
 

9. Pořadatel zajistí evidenci osob účastnících se utkání 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 utkání. 

Pozn. v praxi to znamená, že po dobu 30 dnů archivuje formuláře čestných prohlášení všech účastníků 

utkání. 
 

10. Pořadatel je při organizaci soutěžních utkání povinen vždy zabezpečit dodržování nařízení příslušných 

státních orgánů - Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Krajských hygienických stanic. Pro splnění této 

podmínky je pořadatel utkání povinen sledovat aktuální ustanovení vydaná státními orgány a orgány 

ČMSHb. 

 
Obsah těchto Závazných pokynů bude aktualizován vždy po vydání nové verze opatření Ministerstvem 

zdravotnictví. 
 

Tyto pokyny se nevztahují na Extraligu hokejbalu mužů. 

 
 

 
Příloha:  

Formulář čestného prohlášení 

 

file:///C:/DATA/Hokejbal/Hlavickovy%20papir/hokejbal@hokejbal.cz
file:///C:/DATA/Hokejbal/Hlavickovy%20papir/www.hokejbal.cz

