DOPLŇUJÍCÍ A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K ORGANIZACI EXTRALIGY MUŽŮ
V DOBĚ PANDEMIE COVID-19
1. POVINNOSTI ORGANIZÁTORA UTKÁNÍ
a. Organizátor utkání zajistí zdravotnickou službu, která má za povinnost:
- měření teploty při vstupu do areálu konání akce,
při naměření vyšší teploty než 37,5°C bude umožněn vstup jen po konzultaci nebo
potvrzení ošetřujícího lékaře dané osoby
- sběr selfreporting formuláře (prohlášení o bezinfekčnosti), není nutný u osob
prokazující se potvrzením o vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2,
- sběr potvrzení o vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, toto potvrzení nahrazuje
prohlášení o bezinfekčnosti (selfreporting).
Uvedené formuláře budou pro případ kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví
k dispozici u zdravotnické služby po celou dobu utkání.
b. Rozdělení sportoviště v případě, že nebude možné vytvořit samostatné prostory pro
rozcvičení se stolem, může rozcvičení probíhat v hlavním hracím prostoru za těchto
podmínek:
- maximálně dva hráči stejného týmu,
- po ukončení rozehrání jednoho týmu, musí organizátor dezinfikovat hrací stůl,
- před zahájením utkání a mezi jednotlivými zápasy dezinfikovat hrací stůl,
- ostatní základní organizační opatření v rámci sportovišť jsou platná dle Manuálu pro
organizační a hygienické zajištění utkání družstev ve stolním tenise
- zajistit dezinfekci rukou pro rozhodčí v hlavním hracím prostoru
c. v případě, že vrchní rozhodčí nebude přítomen v hrací místnost 60 minut před utkáním,
oznámí tuto skutečnost organizační pracovník členu KR ČAST panu Pavlu Kafkovi, a
to z důvodu, aby zjistil situaci a případně zajistil nebo určil následný postup z důvodu
nepřítomnosti rozhodčího.
2. SELFREPORTING (Prohlášení o bezinfekčnosti)
Ve formuláři se vyplňují všechny požadované informace:
a. Místo a termín utkání.
b. Jméno, příjmení datum narození a trvalé bydliště.
c. Označí se pobyt v zahraničí, případně doplní navštívené státy.
d. V případě prohlášení o prodělaném onemocnění COVID-19 se vyplní datum prvního
pozitivního výsledku testu, který je potřeba doložit kopií potvrzení zdravotnického
zařízení nebo orgánu ochrany veřejného zdraví.
e. Osoby, které nemohly zajistit písemné potvrzení zdravotnického zařízení nebo orgánu
ochrany veřejného zdraví o známkách onemocnění COVID-19 (prvního testu)
v posledních 90 dnech, mohou tuto skutečnost prokázat předložením SMS zprávy o
pozitivním výsledku testu. Do formuláře se v tomto případě vyplní datum SMS zprávy a
telefonní číslo, ze kterého byla SMS zaslána.
f. V případě testování na místě se doplní datum testu, výsledek testu a nechá se podepsat
osobou provádějící test. V případě doložení negativního testu samostatným potvrzením
se Selfreporting Prohlášení o bezinfekčnosti nevyplňuje.
g. Vyplní se místo a datum kde a kdy byl formulář vyplněn.

3. TESTOVÁNÍ
a. Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR lze nahradit negativním
vyšetřením na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenního
testu. Platnost testů při pátečním vyšetření je i na nedělní utkání. Při testování ve čtvrtek
se lze zúčastnit utkání nejpozději v sobotu.
b. Družstvo, které bude testováno v den utkání a některý z hráčů nebo trenér bude
pozitivní, může nastoupit v neúplné sestavě nebo bez trenéra. Za tuto skutečnost
nebudou uplatňovány sankce. Organizační pracovník je povinen tuto skutečnost
oznámit, a to neprodleně telefonicky řediteli soutěží.
c. V případě předehrávky utkání je povinností organizačních pracovníků oznámit
předehrávku i delegovanému rozhodčímu a dohodnout se s ním na možnosti testování,
případně mu testování zajistit.
4. ROZHODČÍ
a. Rozhodčí si testování zajišťují samostatně. Případné náklady na antigenní testování
(nikoli PCR) budou proplaceny ČAST na základě originálu dokladu o platbě, který
rozhodčí předloží pověřenému členu KR ČAST.
b. Rozhodčí jsou povinni si testování zajistit den před utkání při delegaci na páteční nebo
čtvrteční utkání, při delegaci na nedělní utkání jsou povinni si testování zajistit
nejpozději v pátek.
c. V případě, že rozhodčí bude mít vyšetření na Covid-19 pozitivní, oznámí tuto skutečnost
neprodleně, a to telefonicky členu KR ČAST panu Kafkovi.
d. Rozhodčí používají během celého utkání ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).
Kontakt:
Člen KR ČAST:
Ředitel soutěží:

Pavel Kafka
Miroslav Henžel

tel. 774 629 191
tel. 724 049 092

Všechny výše uvedené body jsou doplňující nebo upřesňující k dokumentům „Manuál pro organizační
a hygienická zajištění utkání družstev ve stolním tenisu“ a „Stanovení závazných hygienickoprotiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěže“ schválených
Českou asociací stolního tenisu, Národní sportovní agenturou a ministerstvem zdravotnictví.
V Ostravě dne 6.1.2021
Miroslav Henžel
ředitel soutěží ČAST

