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PRAVIDLA, POKYNY A DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TRÉNINKOVÉHO 
PROCESU V HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. V OBDOBÍ PANDEMIE KORONAVIRU. 

 
Tento dokument se vztahuje na obecná pravidla, pokyny a doporučeními pro všechny zúčastněné tréninkového 
procesu v organizaci HOKEJ Uherský Ostroh, z.s., odsouhlasené Výkonným výborem HOKEJ Uherský Ostroh,z.s. a jenž 
vychází z aktuálně platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která jsou účinná ode dne 10. 5. 
2021 od 00:00 hodin. 
Obecná pravidla pro organizovaný amatérský sport dle aktuálně platných Mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR  

 S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí: 

 Sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy mimo vnitřní 

prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky,  

 že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy na vymezeném sportovišti a  

 ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.)  

 subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby 

případného epidemiologického šetření v rozsahu: 

- identifikace účastníka (jméno, příjmení) 

- kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo)  

 tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy 

účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy (s výjimkou dítěte do 6 let věku):  

prokáže, že splňuje následující podmínky:  

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-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) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a 

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku 

(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 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 90 dní, přičemž se 

musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo 

 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 

 doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole 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, a nebo 
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 podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro 

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem 

A PLATÍ, ŽE subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníkovi, který nesplní 

podmínky podle výše uvedených bodů 1.-3., anebo pokud vyjde dle bodu 4. účastníkovi test pozitivní, NEUMOŽNÍ 

ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ. 

 

HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. organizuje tréninkový proces podle těchto pravidel, pokynů a doporučení:  

Příchod a příprava na trénink  

- Příchod na trénink 10 minut před jeho zahájením na určené místo srazu 

- Pro všechny osoby přicházející na trénink platí aktuálně platná mimořádnými opatřeními ve vztahu k pobytu ve 

venkovních prostorech 

- Účastníky tréninku přebírají v čas určeného srazu pověření trenéři, kteří dále organizují tréninkovou jednotku 

(dále jen TJ) dle tréninkového plánu a pověří, zda všichni zúčastnění mají potvrzeno čestné prohlášení o 

provedeném testu přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem 

- Přinesené vlastní sportovní pomůcky a příruční zavazadla (batoh, taška) si odloží na určené místo 

- Společné sportovní pomůcky využívané v tréninku byly trenéry před zahájením TJ desinfikovány 

- Před zahájením TJ provedou všechny osoby, pod kontrolou trenérů, povinnou dezinfekci rukou a to postupně 

tak, aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě 

Vlastní trénink 

- Všichni účastníci tréninku po celou dobu TJ dodržují aktuálně platná Mimořádná opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR, ve vztahu k amatérskému sportování 

Ukončení tréninku 

- Po skončení TJ provedou všechny osoby, pod kontrolou trenérů, povinnou dezinfekci rukou a to postupně tak, 

aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě trénink 

- Pro všechny osoby odcházející z tréninku opět platí aktuálně platná mimořádnými opatřeními ve vztahu 

k pobytu ve venkovních prostorech 

- Osoby si odnesou po tréninku vlastní tréninkové pomůcky a všechny osobní věci 

- Trenéři po tréninku provedou desinfekci všech společných tréninkových pomůcek a uloží je na patřičné místo 

Zákonní zástupci, rodiče  

- V současném období pandemického stavu žádáme zákonné zástupce o striktní dodržování zavedených a 

nařízených opatření a celkovou spolupráci a komunikaci s hokejovým klubem HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. 

- Vyplnit, podepsat a neprodleně doručit v klubem stanovenou dobu a příslušnou formou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

o provedeném testu přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo jiný relevantní doklad 

z výše uvedených možností dle mimořádného opatření (body a, b, c, d) potvrzující negativitu na COVID 19, které 

je nezbytnou podmínkou pro přijetí do tréninkového procesu (bez tohoto prohlášení nebude osoba přijata do 

tréninkového procesu!!!) 

- V případě zjištění příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) se 
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nesmí postižený účastnit v žádném případě tréninkového procesu a u trenérů musí být písemně nebo 

telefonicky omluven 

- Veškeré informace o tréninkovém procesu budou předávány přes tradiční klubové informační kanály – web, 

facebook, WhatsUp, tréninkové skupiny, KIS (klubový informační systém) 

- V případě doprovodu trénující osoby na trénink dodržovat veškerá nařízení aktuálně platných Mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a respektovat pokyny trenérů 

- Všechny osoby jsou povinny dodržovat stanovená pravidla, pokyny a nařízení; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce provinivší se osoby, je důvodem k 

nevpuštění provinivší se osoby na sportoviště, resp. k vyřazení osoby z tréninkového procesu 

- Při rozhodování o účasti na sportovních aktivitách trénující osoby, vzít na vědomí veškeré rizikové faktory účasti  

 

V Uherském Ostrohu, dne 16.05.2021 

Vypracoval: Bronislav Zápařka – generální manažer HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. 

 

Za HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. schválili: 

Rostislav Polehňa , předseda a Bronislav Zápařka, člen výboru-generální manažer 

 


