Manuál pro organizační a hygienické zajištění
utkání družstev ve stolním tenise
Platný od 9.12.2020
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1. Úvod
Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem s označením SARS –CoV-2 Česká asociace
stolního tenisu (ČAST) zavádí tento Manuál s popisem opatření pro organizaci soutěžních utkání družstev,
vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 a činnost všech zúčastněných v rámci mistrovských utkání ve stolním
tenisu (hráč, klub, zdravotní zajištění klubu, rozhodčí, pořadatelská služba, zajištění TV přenosů) v případě
podezření na nákazu v družstvu. Cílem dokumentu je eliminace rizika přenosu nákazy mezi zúčastněnými a
pomoc při zachování sportovní činnosti v elitních členských klubech ČAST. Hráči, trenéři a členové
realizačních týmů budou docházet k lékaři na vyšetření, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se klinických příznaků
onemocnění COVID-19 mají povinnost oznámit tuto skutečnost osobě dozorující nebo provádějící zdravotní
zajištění klubu a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Nad rámec pravidel uvedených v tomto manuálu ČAST důrazně doporučuje klubům, aby na hráče, členy
realizačních týmů a všechny další osoby, které jsou v kontaktu s těmito osobami, upozorňovali na nutnost
v maximální možné míře zachovávat obezřetnost a vyvarovat se i mimo jejich činnosti v klubu situací a
jednání, při kterých hrozí zvýšené riziko nákazy.
Tento manuál bude může být dále upravován a aktualizován s ohledem na vývoj epidemiologické situace v
České republice a souvisejících krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci.

2. Základní organizační opatření v rámci sportovišť
Vzhledem k charakteru stolního tenisu, tedy sportu provozovanému výhradně ve vnitřních sportovištích,
stanovují se následující organizační opatření pro sportoviště. Nařizuje se, že utkání je možné sehrát
v příslušném sportovišti za podmínky, že se v rámci sportoviště neodehrává jiná sportovní aktivita, tzn.
utkání je v daném čase a místě jedinou konanou akcí.

Rozdělení sportoviště na zóny
Zóna „hlavní hrací prostor“ zahrnuje
•

•

Vyčleněný hrací prostor v rámci sportovní haly o rozměru dle pravidel stolního tenisu a rozpisu
příslušné soutěže s instalovaným sportovním zařízením (stůl, síťka, ohrádky, míčky, sportovní
podlaha, stolek rozhodčího, židle, ukazatel skóre)
Přístup do zóny: nominovaný hráč(i) domácích, nominovaný hráč(i) hostů, max. 2 rozhodčí se
samostatnými stolky pro rozhodčí, celkem max. 6 osob

Týmová zóna – „domácí“ zahrnuje
•

•

Samostatnou šatnu(y), sociální zázemí, samostatná „lavička“ za hlavním hracím prostorem na kratší
straně „hlavního hracího prostoru“ naproti lavičce hostů – židle umístěné ve vice řadách s rozestupy
min 2 m, samostatný oddělený prostor pro rozcvičení se stolem
Přístup do zóny: hráči nominovaní k utkání, trenér, realizační tým, zdravotní zajištění – max. 7 osob
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Týmová zóna – „hosté“ zahrnuje
•

•

Samostatnou šatnyu(y), sociální zázemí, samostatná „lavička“ za hlavním hracím prostorem na kratší
straně „hlavního hracího prostoru“ naproti lavičce domácích – židle umístěné ve vice řadách
s rozestupy min 2 m , samostatný oddělený prostor pro rozcvičení se stolem
Přístup do zóny: hráči nominovaní k utkání, trenér, realizační tým, zdravotní zajištění – max. 7 osob

Zóna „rozhodčí“ zahrnuje
•

•

Samostatnou šatnu(y), sociální zázemí, 2 stanoviště rozhodčích (delegáta, komisaře) – dvě místa se
stolkem uvnitř „hlavního hracího prostoru“ a druhé vně „hlavního hracího prostoru“, druhé
stanoviště v dostatečné vzdálenosti (min 2 m) od ostatních zón
Přístup do zóny: delegovaní rozhodčí, delegát, komisař – max. 5 osob

Zóna „organizační zajištění“ zahrnuje
•

•

Samostatnou šatnu(y), sociální zázemí, 1-3 stanoviště kamer v případě live-stream vysílání, stanoviště
komentátora, stanoviště technického personálu pro vysílání v dostatečné vzdálenosti (min 2 m) od
ostatních zón
Přístup do zóny: pořadatelská služba – max. 3 osoby vybavené dezinfekčními prostředky,
jednorázovými rukavicemi a ochranou dýchacích cest, správa a údržba sportoviště v minimálním
rozsahu dle provozního řádu sportoviště – vždy na základě pracovně právního vztahu
s majitelem/provozovatelem sportoviště nebo obdobné smlouvy; max. 3 osoby pro zajištění TV
vysílání, max. 1 komentátor – osoby zajišťující TV přenos se během utkání nesmí pohybovat v jiných
zónách

Zóna „ostatní“ zahrnuje
•
•

Rezervní samostatnou šatnu(y), sociální zázemí
Přístup do zóny: případná anti-dopingová kontrola

Utkání se hrají zásadně bez diváků. Na sportoviště není povolen přístup ani rodinným příslušníkům,
zástupcům sponzorů, VIP, atd.
Zúčastněné osoby se pohybují v rámci přidělených zón. Počet osob v daných zónách je uveden jako
maximální možný a nebude překračován; celkový počet osob na sportovišti nesmí přesáhnout 30. Veškeré
přípravné práce na zajištění utkání (instalace hracího prostoru, instalace kamer, dezinfekce a vyvětrání šaten
a společných prostor sportoviště) musí být pořadatelskou službou ukončeny před vstupem družstev do
interiéru sportoviště. Po instalaci hracího prostoru a před každým dílčím zápasem provede pořadatelská
služba jeho dezinfekci (podlaha, stůl, míčky).
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3. Organizační a hygienické zajištění utkání
Pořadatelská služba zajistí a průběžně kontroluje:
Dezinfekci rukou všech osob u vstupu do sportoviště a ve všech zónách, každá z osob je povinna
použít dezinfekci při vstupu na sportoviště a při každém vstupu do zóny „hlavní hrací prostor“;
dezinfekční prostředky zajišťuje v dostatečném množství pořadatel
• Měření teploty bezdotykovým teploměrem všem účastníkům u vstupu do sportoviště; v případě
naměření teploty nad 37 C je pořadatelská služba oprávněna takovou osobu nevpustit do sportoviště
• Nasazení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor) u všech oprávněných osob po celou dobu
pobytu uvnitř sportoviště vyjma osob v zóně „hlavní hrací prostor“ při hře; v případě nenasazení
nebo nesprávného nasazení ochrany dýchacích cest je pořadatelská služba oprávněna vykázat osobu
z prostor sportoviště.
Za tímto účelem je pořadatelská služba vybavena po celou dobu trvání utkání ochranou dýchacích cest a
jednorázovými rukavicemi.
•

Příjezd účastníků
Účastníci se dostaví na místo konání odděleně s časovým rozestupem min 15 minut. Pokud to povaha
sportoviště dovoluje, doporučuje se v rámci sportoviště vytvoření různých přístupových cest pro každé
družstvo zvlášť. Vzhledem k povaze soutěže se nepředpokládá nutnost ubytování hostujícího týmu před
utkáním.

Rozcvičení
Družstva se rozcvičují odděleně v rámci svých zón. Rozcvičení v zóně „hlavní hrací prostor“ je povoleno pouze
bezprostředně před řádně vyhlášeným dílčím zápasem na pokyn rozhodčího, maximálně po dobu 2 minut.

Výběr míčků
Družstva jsou oprávněna vybrat sadu míčků pro utkání. Před výběrem míčků si hráči i rozhodčí povinně
dezinfikují ruce, nasadí ochranu dýchacích cest a při výběru míčků dodržují rozestupy minimálně 2 m.
Vybrané míčky rozhodčí uloží do dezinfikovaného boxu a po každé odehrané sadě nebo v dříve případě
potřeby použije náhradní dezinfikovaný míček z boxu. Systém „multiball“ se sběrači míčků se ruší.

Zahájení utkání
Zahájení utkání provede vrchní rozhodčí samostatně, bez nástupu družstev. Družstva jsou při zahájení utkání
přítomna na svých samostatných lavičkách po stranách „hlavního hracího prostoru“. Družstva pozdraví
soupeře a rozhodčí úklonem hlavy.

Průběh hry
Rozhodčí vyzve hráče ke vstupu do „hlavního hracího prostoru“ vyhlášením jejich jmen. Po vstupu do hracího
prostoru může hráč sejmout ochranu dýchacích cest bezprostředně před příchodem ke stolu. Soupeře a
rozhodčí pozdraví úklonem hlavy bez podání rukou. Rozhodčí provede los a zahájí rozcvičení. Poté následuje
hra. Po ukončení každé sady rozhodčí nechá pořadatelskou službu vyměnit použitý míček za jiný, předem
vybraný, dezinfikovaný a uložený v boxu. Použitý míček rozhodčí předá do jiného boxu pořadatelské službě
k dezinfekci.
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V průběhu hry hráči není dovoleno:
•
•
•
•

Přikládat míček blízko k ústům a dýchat na něj
Otírat dlaň o jakoukoliv část stolu
Používat vlastní ručník k utření jakékoliv části stolu; v případě potřeby příslušnou část stolu utře na
vyzvání rozhodčího pořadatelská služba dezinfekčním prostředkem
Plivat na podlahu – v případě nutnosti pro potřeby navlhčení podrážek sportovní obuvi pořadatelská
služba vybaví „hlavní hrací prostor“ vlhkým hardem

Během povolených přestávek ve hře hráč v „hlavním hracím prostoru“ musí zachovat minimálně
dvoumetrový rozestup od ostatních osob.
Po skončení zápasu hráči pozdraví úklonem hlavy sebe navzájem i rozhodčí. Poté opustí „hlavní hrací
prostor“. Na lavičku ke svému týmu smí usednout až po nasazení ochrany dýchacích cest. Rozhodčí opustí
„hlavní hrací prostor“ jako poslední s dodržením rozestupů min 2 m.
Po skončení každého zápasu provede pořadatelská služba dezinfekci „hlavního hracího prostoru“.
Povinný rozsah dezinfekce zahrnuje:
•
•
•

Hrací desku stolu
Stolek a židle pro rozhodčí, ukazatel skóre (v případě, že se rozhodčí střídají)
Míčky umístěné do boxu k dezinfekci

Po provedené dezinfekci rozhodčí vyzve hráče ke vstupu do „hlavního hracího prostoru“ k dalšímu zápasu.
Procedura se opakuje až do ukončení utkání.

Pitný režim a občerstvení
Každá z osob používá výhradně vlastní osobní lahev na pití. Je zakázáno obstarání jakéhokoliv občerstvení
z cizích zdrojů, včetně družstva soupeře, tzn. každé družstvo si občerstvení včetně pitného režimu
zabezpečuje samo.

Další obecná opatření
Nařizuje se všem osobám
•
•
•

minimalizovat pobyt v šatnách a společných prostorech. Při použití šaten je nutné přizpůsobit počet
osob tak, aby bylo možné zachovat minimální rozestupy 2 m,
zákaz využívání rehabilitačních prostor, jsou-li součástí sportoviště (masážní stoly, wellness, sauna,
bazén, atp.),
zákaz využívání posiloven, jsou-li součástí sportoviště.
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4. Testování na přítomnost SARS-CoV-2
Každý klub je povinen na vlastní náklady nebo na náklady ČAST zajistit pravidelné provádění testování osob
vstupujících do zóny „hlavní hrací prostor“, „domácí“, „hosté“ na přítomnost SARS-CoV-2 metodou PCR, a to
před mistrovským utkáním. Při utkáních jsou všechny osoby přítomné na sportovišti, uvedené v zápise o
utkání nebo na soupisce družstva nebo na lavičce povinny předložit potvrzení, že absolvovaly vyšetření na
přítomnost SARS –CoV-2 metodou PCR s negativním výsledkem ne starším, než 48 hodin od stěru (počítá se
k oficiálnímu začátku utkání dle rozpisu nebo jinak určeného termínu řízením soutěže). Osoby, které
nepředloží potvrzení o absolvování testování, nesmí být přítomny soutěžnímu utkání.
Osoby vstupující do zóny „hlavní hrací prostor“ a „rozhodčí“ prokážou svou zdravotní způsobilost potvrzením,
že absolvovaly vyšetření na přítomnost SARS –CoV-2 metodou PCR s negativním výsledkem ne starším, než
48 hodin od stěru (počítá se k oficiálnímu začátku utkání dle rozpisu nebo jinak určeného termínu řízením
soutěže). Testování rozhodčích zajistí a zorganizuje ČAST na své náklady.
Výjimku z povinnosti předložit potvrzení o testování může udělit řídící orgán soutěže po projednání s orgány
ochrany veřejného zdraví výlučně pro osoby, které před více jak 15 dny před datem konání mistrovského
utkání absolvovaly testování na přítomnost SARS-CoV-2 metodou PCR s pozitivním výsledkem, jsou zcela bez
klinických příznaků onemocnění a prokáží, že jim byla ukončena izolace či jiná karanténní opatření a bude u
PCR testu provedena kultivace viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků budou pro
další postup považovány za neinfekční.
Za účelem testování a zvýšeného zdravotního dozoru se nařizuje klubům povinnost mít osobu s potřebným
zdravotnickým vzděláním pro zajištění následujících činností:
•
•
•
•
•
•
•

sběr informací o zdravotním stavu hráčů, trenérů a členů realizačního týmu,
podávání informací příslušným organům ochrany veřejného zdraví, a to jak v rámci provádění
epidemiologických šetření, tak i v rámci provádění případných karanténních opatření,
organizace PCR testování hráčů, trenérů a členů realizačního týmu, podle potřeby na základě tohoto
manuálu, nebo vyžaduje-li to zdravotní stav (symptomy),
provádění soustavné osvěty u hráčů, trenérů a členů realizačního týmu,
dohled nad pozitivně testovanými případy, jejich izolací a plnění karanténních opatření, dohled nad
zaopatřením osoby v rámci domácího léčení a rekonvalescence
bezodkladně informovat (anonymizovaně) řízení soutěže v případě pozitivního testu u hráče, trenéra
nebo člena realizačního týmu,
další podpůrné činnosti pro snížení rizika nákazy.
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5. Závěrečná ustanovení
V případě rozporu ustanovení tohoto manuálu a jiného předpisu (rozpis příslušné soutěže, soutěžní řád) jsou
ustanovení manuálu nadřazena. Žádné ustanovení tohoto manuálu není možné porušit.
Manuál je přílohou Rozpisu extraligy mužů a extraligy žen pro sezónu 2020/2021 s datem platnosti a
účinnosti od 12.11.2020 do odvolání.

V Praze dne 5.11.2020

Za Výkonný výbor ČAST

Ing. Zbyněk Špaček – předseda VV ČAST

Ing. Jan Brothánek – místopředseda VV ČAST
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