COVID PROTOKOL
PLATNÝ OD 31.7.2021V.6

Změny proti verzi 5 jsou barevně zvýrazněny.

1.

OBECNÉ

1.A.
PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI
Pro osoby spadající do všech kategorií platí, že nesmí vykazovat příznaky nemoci covid-19 a mají
povinnost doložit podmínku přítomnosti. Je nutné doložit jednu z níže uvedených podmínek:
 Negativní PCR test; ne starší 7 dnů
 Negativní POC test (tzn. antigenní test provedený na odběrovém místě); ne starší 72 hodin
 Negativní antigenní samotest na místě
o Pozn.: Pořadatel akce takový test na místě nabízet může, nicméně není to povinností
pořadatele; pokud osoba chce využít této možnosti, je zajištění samotestu na ní
 Očkování Pfizer, AstraZeneca, Moderna; alespoň 14 dnů od 2.dávky
 Očkování Janssen; alespoň 14 dnů od dávky
 Prodělání covidu; za podmínek, že již skončila izolace a současně od prvního pozitivního testu
uplynulo maximálně 180 dnů
1.B.
ČASOVÉ OKNO AKCE
Kategorie, do které osoby spadají, jsou vymezeny časovým oknem akce, které je definováno
následovně:
 Začátek akce: 2 hodiny před plánovaným začátkem zápasu, nebo v okamžiku vstupu do areálu,
pokud osoba do areálu vstupuje později, než 2 hodiny před plánovaným začátkem
 Konec akce: 1 hodina po skončení zápasu

2.

TÝM DOMÁCÍCH

2.A.
KDO JE SOUČÁSTÍ?
Do určité míry platí bod 6.H.1. Soutěžního řádu, tzn.
 Hráči uvedení na zápasové soupisce. Jejich počet je omezen na 45 a toto číslo zahrnuje i
případné neaktivní hráče, tzn. hráče s čísly 101+
 Trenéři uvedení na zápasové soupisce. Jejich počet je omezen na 10 (ve flagových soutěžích
je počet trenérů omezen na 2)
 Koordinátor
 2 další osoby (například vodonoš), které však musí být uvedeny na zápasové soupisce (tzn.
musí být členy klubu a na zápasovou soupisku se zapisují v roli ostatní). Toto je odchylka od
SŘ
 Týmový rozhodčí ve flagových soutěžích (tzn. musí být členy klubu a na zápasovou soupisku
se zapisují v roli týmový rozhodčí)
2.B.




POVINNOSTI
Všichni členové týmu musí být uvedení na zápasové soupisce
Všichni členové týmu musí projít facecheckem. Pro facecheck nehráčů platí podobná pravidla
jako pro facecheck hráčů, tzn. poprvé s dokladem, po ověření již doklad nutný není
Členové týmu nemusí mít během akce respirátory

2.C.
OMEZENÍ
Členové týmu se během akce smí pohybovat jen a pouze v prostoru pro účastníky zápasu (tzn. hrací
prostor a šatny) a nesmí vstupovat do prostoru pro diváky. Výjimkou je případ, kdy nelze postupovat

jinak, tzn. cesta z hracího prostoru do šaten nevyhnutelně křižuje prostor pro diváky. V takovém případě
musí pořadatel zajistit na tuto nezbytnou dobu, aby diváci v kolizním prostoru nebyli.
2.D.
TESTOVÁNÍ
Všichni členové týmu jsou povinni koordinátorovi předložit, že splňují některou z podmínek přítomnosti.
K doložení podmínek přítomnosti musí dojít před vstupem do areálu.
2.D.1.
ODPOVĚDNOST
Je odpovědností koordinátora, aby zajistil, že všichni členové týmu splňují podmínky přítomnosti.
Členům týmu, kteří podmínky přítomnosti nesplňují, nesmí umožnit vstup do areálu, resp. je musí vyzvat
k neprodlenému opuštění areálu.
Před zahájením zápasu koordinátor musí potvrdit refereemu, že všichni členové týmu splňují podmínky
přítomnosti a pouze s tímto souhlasem smí referee zápas zahájit.
2.D.2.
EVIDENCE
Členy týmu není nutné nijak zvlášť evidovat, neboť přesnou evidencí je zápasová soupiska, která
jednoznačně identifikuje přítomné a skrze interní část webu lze dohledat i jejich kontakty.

3.

TÝM HOSTŮ

3.A.
KDO JE SOUČÁSTÍ?
Do určité míry platí bod 6.H.1. Soutěžního řádu, tzn.
 Hráči uvedení na zápasové soupisce. Jejich počet je omezen na 45 a toto číslo zahrnuje i
případné neaktivní hráče, tzn. hráče s čísly 101+
 Trenéři uvedení na zápasové soupisce. Jejich počet je omezen na 10 (ve flagových soutěžích
je počet trenérů omezen na 2)
 2 další osoby (například vodonoš), které však musí být uvedeny na zápasové soupisce (tzn.
musí být členy klubu a na zápasovou soupisku se zapisují v roli ostatní). Toto je odchylka od
SŘ
 Týmový rozhodčí ve flagových soutěžích (tzn. musí být členy klubu a na zápasovou soupisku
se zapisují v roli týmový rozhodčí)
3.B.




POVINNOSTI
Všichni členové týmu musí být uvedení na zápasové soupisce
Všichni členové týmu musí projít facecheckem. Pro facecheck nehráčů platí podobná pravidla
jako pro facecheck hráčů, tzn. poprvé s dokladem, po ověření již doklad nutný není
Členové týmu nemusí mít během akce respirátory

3.C.
OMEZENÍ
Členové týmu se během akce smí pohybovat jen a pouze v prostoru pro účastníky zápasu (tzn. hrací
prostor a šatny) a nesmí vstupovat do prostoru pro diváky. Výjimkou je případ, kdy nelze postupovat
jinak, tzn. cesta z hracího prostoru do šaten nevyhnutelně křižuje prostor pro diváky. V takovém případě
musí pořadatel zajistit na tuto nezbytnou dobu, aby diváci v kolizním prostoru nebyli.
3.D.
TESTOVÁNÍ
Všichni členové týmu jsou povinni hlavnímu trenérovi předložit, že splňují některou z podmínek
přítomnosti. K doložení podmínek přítomnosti musí dojít před vstupem do areálu.
3.D.1.
ODPOVĚDNOST
Je odpovědností hlavního trenéra, aby zajistil, že všichni členové týmu splňují podmínky přítomnosti.
Členům týmu, kteří podmínky přítomnosti nesplňují, nesmí umožnit vstup do areálu, resp. je musí, za
případné asistence koordinátora, vyzvat k neprodlenému opuštění areálu.
Před zahájením zápasu hlavní trenér musí potvrdit refereemu, že všichni členové týmu splňují podmínky
přítomnosti a pouze s tímto souhlasem smí referee zápas zahájit.

3.D.2.
EVIDENCE
Členy týmu není nutné nijak zvlášť evidovat, neboť přesnou evidencí je zápasová soupiska, která
jednoznačně identifikuje přítomné a skrze interní část webu lze dohledat i jejich kontakty.

4.

ROZHODČÍ

4.A.
KDO JE SOUČÁSTÍ?
Nominovaní rozhodčí zápasu.
4.B.
POVINNOSTI
Rozhodčí nemusí mít během akce respirátory.
4.C.
OMEZENÍ
Rozhodčí se během akce smí pohybovat jen a pouze v prostoru pro účastníky zápasu (tzn. hrací prostor
a šatny) a nesmí vstupovat do prostoru pro diváky. Výjimkou je případ, kdy nelze postupovat jinak, tzn.
cesta z hracího prostoru do šaten nevyhnutelně křižuje prostor pro diváky. V takovém případě musí
pořadatel zajistit na tuto nezbytnou dobu, aby diváci v kolizním prostoru nebyli.
4.D.
TESTOVÁNÍ
Všichni rozhodčí jsou povinni refereemu předložit, že splňují některou z podmínek přítomnosti.
K doložení podmínek přítomnosti musí dojít před vstupem do areálu.
Na turnajích, kde zápasy současně probíhají na více hřištích a je tedy přítomno více refereeů, je
„hlavním“ refereem myšlen rozhodčí uvedený v nominaci na prvním místě.
4.D.1.
ODPOVĚDNOST
Je odpovědností refereeho, aby zajistil, že všichni rozhodčí splňují podmínky přítomnosti. Rozhodčím,
kteří podmínky přítomnosti nesplňují, nesmí umožnit vstup do areálu, resp. je musí, za případné
asistence koordinátora, vyzvat k neprodlenému opuštění areálu.
Referee smí zápas zahájit pouze v případě, že všichni rozhodčí splňují podmínky přítomnosti.
4.D.2.
EVIDENCE
Rozhodčí není nutné nijak zvlášť evidovat, neboť přesnou evidencí je nominace, která jednoznačně
identifikuje přítomné a skrze interní část webu lze dohledat i jejich kontakty.

5.

GAMEDAY TÝM

5.A.
KDO JE SOUČÁSTÍ?
Veškeré osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na organizaci zápasu. Jde tedy jak o osoby
v hracím prostoru (například chain crew, ale i osoby jako fotografové nebo cheerleades), dále osoby
jednoznačně zastupující pořadatele (například osoby vybírající vstupné), ale také například osoby typu
komentátoři, kameramané apod. Jde tedy o naprosto všechny osoby přítomné v areálu, které nelze
označit za členy týmu nebo rozhodčí, ani za diváky. Vztah k pořadateli zápasu (placená role,
dobrovolník, člen klubu apod.) přitom nehraje roli.
Pokud konkrétní osoba naplňuje znaky více kategorií (například člen týmu, který se méně než dvě
hodiny podílí na přípravě hřiště), je nutné postupovat přiměřeně ustanovením dokumentu.
5.B.
POVINNOSTI
Členové gameday týmu musí mít v areálu respirátory, pokud jsou blíže než 2 metry k jakékoliv jiné
osobě (vyjma případu, že jde o člena stejné domácnosti).

5.C.
OMEZENÍ
Členové týmu se během akce smí pohybovat jen a pouze v prostoru pro účastníky zápasu (tzn. hrací
prostor a šatny), nebo v prostoru pro diváky. Výjimku mají pouze osoby, které se napříč těmito prostory
musí pohybovat z podstaty věci (například podavač míčů, který musí pro míč do diváckého prostoru).
5.D.
TESTOVÁNÍ
Všichni členové gameday týmu jsou povinni koordinátorovi předložit, že splňují některou z podmínek
přítomnosti. K doložení podmínek přítomnosti musí dojít před vstupem do areálu.
5.D.1.
ODPOVĚDNOST
Je odpovědností koordinátora, aby zajistil, že všichni členové týmu splňují podmínky přítomnosti.
Členům týmu, kteří podmínky přítomnosti nesplňují, nesmí umožnit vstup do areálu, resp. je musí vyzvat
k neprodlenému opuštění areálu.
Před zahájením zápasu koordinátor musí potvrdit refereemu, že všichni členové týmu splňují podmínky
přítomnosti a pouze s tímto souhlasem smí referee zápas zahájit.
5.D.2.
EVIDENCE
Všechny přítomné členy gameday týmu je nutné konkrétně evidovat, a to v rozsahu jméno, příjmení,
telefon. Evidence může být jakoukoliv formou, tou nejsnazší je prostý papír se třemi sloupci. Evidence
členů gameday týmu v žádném případě neprobíhá skrze zápasovou soupisku.

6.

DIVÁCI

6.A.
KDO JE SOUČÁSTÍ?
Osoby v diváckém prostoru, které zde neplní některou z rolí gameday týmu.
6.B.
POVINNOSTI
Diváci musí mít v areálu respirátory, bez ohledu na vzdálost k jiné osobě.
6.C.
OMEZENÍ
Diváci se během akce smí pohybovat jen a pouze v diváckém prostoru.
6.C.1.
ZASEDACÍ POŘÁDEK
Platí tato opatření
 Maximálně 7000 diváků
 V sektorech na stání musí být dodrženy 2metrové maximální možné rozestupy mezi diváky
(nejde-li o osoby ze stejné domácnosti)
 Pro sedící diváky žádná opatření týkající rozestupů neplatí, nicméně lze doporučit vynechané
sedadlo i vynechanou řadu (nejde-li o osoby ze stejné domácnosti)
 Pozn.: místem na sezení se zjevně rozumí místo, které je k tomu logicky určeno a ačkoliv se
na něm dá i stát, tak se na něm obvykle sedí, tzn. zejména sedačky, ale i lavičky apod. Pokud
v sektoru takové místo k sezení není, tak jde o sektor na stání, a to i kdyby v něm diváci seděli
(na zemi, na trávě, na schodech)
6.D.
TESTOVÁNÍ
Všichni diváci jsou povinni koordinátorovi, resp. jeho zástupci, předložit, že splňují některou z podmínek
přítomnosti. K doložení podmínek přítomnosti musí dojít před vstupem do areálu.
6.D.1.
ODPOVĚDNOST
Je odpovědností a současně povinností pořadatele, aby ověřil, že všichni diváci splňují podmínky
přítomnosti. Divákům, kteří podmínky přítomnosti nesplňují, nesmí umožnit vstup do areálu. Jiné
povinnosti pořadatel směrem k divákům nemá.
6.D.2.
EVIDENCE
Evidence diváků není povinností.

