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Praha, 25.5.2020

Tímto dokumentem se upravují povinnosti při organizaci akce pod záštitou České triatlonové
asociace (dále jen ČTA).
Pojmy:
Sportovci (dále i jako účastníci): osoby soutěžící nebo trénující
Ostatní osoby (dále i jako účastníci) : Organizační struktura pořadatele závodu (pořadatelé,
dobrovolníci, personál), TD, rozhodčí a zástupci ČTA, trenéři, moderátor, média, VIP a jiná veřejnost
(vždy nejvýše aktuálně platný povolený počet osob ve stejný čas). Včetně ředitele závodu, který je
odpovědnou osobou za dodržování podmínek a povinností.
Sportoviště: Sportovištěm se zde myslí venkovní sportoviště, včetně venkovního bazénu. Pro potřeby
závodu je dále specifikováno jako místo povinně vytýčené, které ohraničuje samotný prostor pro
sportování/závod. Zde se nachází registrace, prostor pro poučení/prezentace, depo/a, startovní
prostor, plavecký areál (vodní plocha), označená cyklistická trať, označená běžecká trať, cílová
rovinka, cíl a cílový prostor a dále prostor pro vyhlášení výsledků a občerstvení.
Základní informace pro účastníky:
Účastníci s příznaky odpovídajícími nákaze covid-19 nemají na sportoviště povolený vstup.
Organizační struktura pořadatele závodu vyčlení oddělenou místnost nebo oddělený prostor pro
případné ošetření návštěvníka či člena personálu s podezřením na covid-19 mimo běžnou místnost
ošetřovny.
Účastníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí
nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat na sportoviště
zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních
problémů nejlépe sportoviště do uzdravení vůbec nenavštěvovat.
Účastníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na
veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Na
sportovišti se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou
patřičné rozestupy.
Účastníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv
pohybu na sportovišti, s výjimkou sportovců při tréninku nebo závodu.
Organizační struktura pořadatele závodu včetně ředitele závodu musí být poučena o nezbytné
ochraně před infekcí a povinnostech dodržování preventivních opatřeních formou vyvěšených
informačních názorných tabulích viz Příloha.
Obecně:
Dle Usnesení 490, kterým se omezuje volný pohyb osob, je pak stanoveno, že sportování na
sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, musí probíhat za splnění
následujících podmínek:
Na základě Usnesení 490 povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním počtem
současně přítomných osob ve výši 100. Od 25.5.2020 maximálně 300 osob, dále dle aktuálně
platných limitů a omezení.
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
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novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:


ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště;



v prostředcích veřejné dopravy;



na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Pro splnění všech pravidel a podmínek výše uvedeného nařízení ČTA doporučuje pořadateli zajistit
tyto postupy:


k organizaci závodu se doporučuje vyjádření místně příslušné hygienické stanice;



na sportovišti se vždy nachází nejvýše aktuálně platný povolený počet osob ve stejný čas;



vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry (1,5 m
fronty);



účastníci mají nasazenu roušku, jakožto ochranu dýchacích cest (nos, ústa), která brání šíření
kapének (výjimky viz níže);



sportovci* v době tréninku nebo závodu nejsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích
cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Ve vazbě na bod IV. písm. b) usnesení č. 490 a
bod II. písm. n) usnesení č. 493 však lze, na základě výkladu z hlediska smyslu a účelu
přijatých opatření, dovodit, že sportovci v době tréninku nebo zápasu na venkovním i
vnitřním sportovišti nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest; dle bodu IV.
písm. b) usnesení č. 490 totiž nejsou sportovci při organizované sportovní aktivitě na
venkovním i vnitřním sportovišti povinni v době tréninku nebo zápasu nosit ochranný
prostředek dýchacích cest;



na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;



po skončení závodu, tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých
závodních a tréninkových pomůcek;



je nutné zajistit pravidelný úklid a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se
dotýkají či s nimi manipulují účastníci;



využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
a) zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky
zpřístupnit ob-skříňku;
b) sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě
ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je
nutné dodržet odstup;
c) zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně;
d) průběžně dekontaminovat místa, kudy účastníci prochází – pravidelný úklid a
dezinfekce;
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e) každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu;
f) instruovat účastníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum;
g) zajitit pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volit režim s omezením
recirkulace vzduchu.

osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v
čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech
měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo dekontaminovány - k těmto
účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby s rouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem;

Povinnosti při závodu/tréninku:
Účastníci musí být poučeni o nezbytné ochraně před infekcí a povinnostech dodržování preventivních
opatření.
Nezbytné ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro organizaci závodu zajistí Ředitel závodu.
Současně určí minimálně 1 koordinátora v rámci celého provozu, který monitoruje dodržování všech
níže uvedených opatření a je viditelně označen.
Organizační struktura pořadatele závodu vyčlení oddělenou místnost nebo oddělený prostor pro
případné ošetření návštěvníka či člena personálu s podezřením na covid-19 mimo běžnou místnost
ošetřovny. Tato místnost není místností určenou pro antidopingovou kontrolu, ta musí být zvlášť
zabezpečena!!!!
Prostor závodu/akce, kde se setkává výhradně povolený počet osob musí být jednoznačně
ohraničen/vytyčen (nejlépe oplocení) a přístup osobám, které nepatří do povoleného počtu, musí být
tímto zamezen (kontrolou na vstupu)!
Je potřeba zajistit evidenci aktuálního počtu účastníků akce, s ohledem na aktuálně platný nejvyšší
povolený počet osob ve stejný čas. Doporučujeme např. evidenční pásky nebo jiné označení
účastníků.
Vstup na sportoviště:
Účastníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními
účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny účastníky. Dezinfekci zajistí ředitel
závodu/vedoucí tréninku.
Ředitel závodu/vedoucí tréninku může s ohledem na provozní možnosti daného zařízení, závodu či
tréninku omezit možnost účasti nebo ji i neumožnit.
WC: Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy
dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či
ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou
mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem),
který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat
jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.
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Registrace:


viditelně označena a ohraničena;



registrující pořadatelé mají na sobě roušku / (respirátor FFP3) a ochranné rukavice zajištěné
ředitelem závodu;



případná tvorba koridorů;



sportovec před registrací provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
ředitel závodu/tréninku;



případnou úpravou provozních podmínek je zajištěn minimální odstup 1,5 m mezi sportovci
ve frontě při registraci;



musí být učiněna opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních
rozestupů mezi sportovci a ostatními osobami;



kontakt mezi účastníky, i dotykový kontakt se spotřebním zbožím (např. pera, registrační
formuláře, platební terminály…) omezte pouze na to, co je nezbytně nutné nebo
zorganizované tak, že po každém použití dochází k dezinfekci (příp. k výměně propisek nebo
tužek);



je třeba zajistit pravidelný úklid a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se
dotýkají či s nimi manipulují účastníci.

Prezentace:


viditelně označena a ohraničena;



počet návštěvníků v placených venkovních prostorech bude v jednom dni omezen tak, aby
nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení;



musí být učiněna opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních
rozestupů, kdy je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti;



pořadatelé mají na sobě roušku / (respirátor FFP3) a ochranné rukavice zajištěné ředitelem
závodu;



u vstupu je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou /zajištěno
ředitelem závodu.

Depo/a:


viditelně označeno/a a ohraničeno/a;



účastník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky jsou zajištěny
ředitelem závodu;



před a po závodě/tréninku musí být učiněna opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů, kdy je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2
metry, s výjimkou členů domácnosti;



při závodě a tréninku musí být učiněna opatření k dodržování minimálních rozestupů mezi
sportovci a ostatními osobami (nejméně 2 metry).
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Prostor startu:


viditelně označen a ohraničen;



musí být učiněna opatření k dodržování minimálních rozestupů mezi sportovci a ostatními
osobami (nejméně 2 metry);



při vstupu do prostoru startu pořadatel zajistí bezpečné odložení roušek sportovců.

Plavecký areál (vodní plocha)


musí být učiněna opatření k dodržování minimálních rozestupů mezi sportovci a ostatními
osobami (nejméně 2 metry)/např. člun/.

Cyklistická trať


viditelně označena a ohraničena;



musí být učiněna opatření k dodržování minimálních rozestupů mezi sportovci a ostatními
osobami (nejméně 2 metry);



pro cyklistiku vyžadujeme / (doporučujeme), pokud se závod koná na veřejné komunikaci
„PLNOU UZAVÍRKU SILNICE“, tak aby bylo jednoznačně zabezpečeno, kdo může být na trati!
(vjezd, tedy přístup na trať řeší pořadatel).

Běžecká trať


viditelně označena a ohraničena;



musí být učiněna opatření k dodržování minimálních rozestupů mezi sportovci a ostatními
osobami (nejméně 2 metry);



pro běžeckou část, trať je nutné dodržet min 2,5m šíři trati, tak aby při případném kontaktu s
další osobou bylo možné dodržet 2m odstup.

Cíl a cílový prostor:


viditelně označen a ohraničen;



musí být učiněna opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních
rozestupů, kdy je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti;



v co nejkratším čase po odchodu z cílového prostoru si účastník nasadí roušku, jakožto
ochranu dýchacích cest (nos, ústa), která brání šíření kapének (výjimky viz níže).

Prostor občerstvení při závodu:


viditelně označen a ohraničen;



pořadatelé mají na sobě roušku / (respirátor FFP3) a ochranné rukavice zajištěné ředitelem
závodu;



mohou být podávány pouze originálně balené potraviny a tekutiny.

Prostor pro vyhlášení výsledků:


viditelně označen a ohraničen;
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účast nejvýše aktuálně platný povolený počet osob ve stejný čas, musí být dodržen maximální
počet návštěvníků v jeden moment počítaný na rozlohu aktuálně otevřené plochy pro
účastníky 10 m2/osobu ;



účastníci mají nasazenu roušku, jakožto ochranu dýchacích cest (nos, ústa), která brání šíření
kapének;



účastníci si nepodávají ruce;



jako ceny jsou zakázány neoriginálně balené potraviny a nápoje;



musí být učiněna opatření k zabránění hromadění osob a kontrola dodržování minimálních
rozestupů, kdy je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti;



u vstupu je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Nespadá pod upřesnění ani výklad ČTA:
Stravování účastníků - zde platí pravidla platného vládního usnesení či výklad MZ.
Ubytování účastníků - zde platí pravidla platného vládního usnesení či výklad MZ.
Příloha návody:
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Zdroje:
ČUS: Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 04. 2020 č. 490 a 493 (advokát Daniel Viduna)
MZ ČR: specifikace_pokyny_2505
NSA: Výkladové-stanovisko-NSA-11.5.2020
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati180234/#omezeni_pohybu_od_11_kvetna
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