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PRAVIDLA ORGANIZACE TRÉNINKŮ OD 11. 5. 2020 

V návaznosti na usnesení Vlády ČR, platná od 11. 5. 2020, týkající se tréninků organizovaného sportu 
na venkovních i vnitřních sportovištích, jsou opět možné tréninky našich členů za následujících 
podmínek: 

- Přístup na sportoviště byl povolen zřizovatelem či organizátorem. 
- Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob. 
- Mezi sportovci a ostatními osobami (zaměstnanci škol apod.) bude zachován nejméně 

dvoumetrový odstup. 
- Trenéři budou v době tréninku ve vzdálenosti 2 metrů od sportovců bez nutnosti nasazené 

roušky, v nezbytném blízkém kontaktu bude volena adekvátní ochrana zdraví. 
- Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích 

cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Roušky si však členové odkládají až po výzvě 
trenéra. Odložení roušek je následně na každém členovi. 

- Je zakázáno využívání šaten a sprch, s výjimkou WC - za podmínky vyloučení vzájemného 
kontaktu více osob. 

- Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, 
která bude prováděna před a po skončení sportovní aktivity. 

 
Z těchto důvodů žádáme všechny účastníky tréninků, aby dodržovali následující pravidla, ke kterým 
se účastí na tréninku zavazují: 

- Zákaz vstupu do tělocvičny všem osobám, které se aktivně neúčastní tréninku - rodiče, 
doprovod atd.  

- Vstup do přilehlých prostorů (chodby, vstupy) je povolen pouze účastníkům tréninku  
či doprovodu po nezbytně krátkou dobu. Doprovod se zavazuje k dodržování nařízení  
o nutném rozestupu (2 m) od dalších osob. 

- Všichni účastníci mají zakázáno využívat šatny s výjimkou WC. Není tedy možné převlékání 
v tělocvičně, ani na chodbách. Cvičenci přicházejí oblečeni již tak, aby se mohli účastnit 
tréninku.  
S sebou mají vhodný obal (pytlík, tašku) na roušku a boty. 

- Při vstupu do společných prostor budou všichni účastníci provádět dezinfekci rukou, stejně 
tak při odchodu. 

- Kvůli těmto opatřením bude trénink začínat o 5 minut později a končit o 5 minut dříve -  
z důvodu omezení vzájemného kontaktu jednotlivých skupin.  

- V prostoru tréninků je zakázána jakákoliv konzumace jídla s výjimkou pití.  

 
Účast na tréninku je umožněna pouze členům, kteří po dobu minimálně 14 dnů nepřišli do styku 
s osobou, u které byla nařízena karanténa či se projevilo onemocnění COVID-19. Zároveň je 
zakázána účast osobám, trpícím onemocněním horních cest dýchacích (s výjimkou alergií). 
V případě projevů nákazy se člen zavazuje informovat o této skutečnosti lékaře a vedení klubu.  

Účastí na tréninku se členové zavazují dodržovat výše uvedená pravidla a prohlašují, že jsou  
si vědomi důsledků při jejich porušení. V případě nerespektování uvedených pravidel mohou být 
členové z dané hodiny bez náhrady vyloučeni. 
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