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Informační dopis č.6/2020 – pokyny pro pořadatele a účastníky MČR s ohledem
na opatření proti nákaze COVID-19
S ohledem na mimořádná opatření vydaná vládou ČR k situaci s nákazou COVID-19 a
doporučení FIE schválil VV ČŠS následující pokyny pro pořadatele a účastníky MČR:
• celkový počet osob v hale nesmí přesáhnout 500
• pokud to je možné, je nutné dodržovat rozestup mezi osobami 2 m
• při vyšším počtu osob v hale než 100 je nutné, aby všichni povinně použili ochranné
prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek apod.), s jedinou
výjimkou sportovců po dobu sportovního výkonu (rozumí se tím po dobu soutěže,
dokud je jejím aktivním účastníkem, pokud však opustí plochu, např. při cestě na
WC, do šatny, do sprchy či na občerstvení, pak si musí roušku taktéž nasadit)
• soupeři si po zápase nepodávají ruku, jen se pozdraví dle dočasného pravidla (i v
zápase družstev) – viz příloha 1
• závodníci nepodávají po zápase ruku rozhodčímu
• závodníci, trenéři a doprovod by měli co nejvíce omezit kontakt, např. objímání po
zápase či zdravení stiskem ruky
• pokud se závodník či jiný člen realizačního týmu/doprovodu necítí zdravotně fit (má
kašel, teplotu atd.), turnaje by se neměl účastnit
• doporučujeme všem zvážit počty lidí v realizačním týmu i doprovodu/diváků, např.
z řad rodičů
Pravidla platná speciálně pro pořadatele MČR:
• zajištění dostatku desinfekčních prostředků (na ředitelství soutěže, u jednotlivých
planší, při vstupu do haly, ev. na tribunu)
• minimálně třikrát denně otřít desinfekcí závaží, případně i měrky, pokud je
poskytuje pořadatel, stejně tak i dálková ovládání k aparátům
• zajištění volného prostoru mezi planšemi během jednotlivých zápasů
(minimalizovat množství trenérů a diváků, kteří by byli ve stejnou dobu v prostoru
za posledním metrem – nutno dodržovat předepsané rozestupy)
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• průběžné výsledky přenášet ideálně on-line, v případě vyvěšování tištěné formy
zajistit více míst v hale, kde budou výsledky vyvěšeny, aby se zamezilo přílišnému
srocování velkého množství osob na jednom místě
• při nástupu je nutné informovat závodníky, trenéry a doprovod o výše uvedených
pokynech
• doporučujeme vytisknout zásady chování, které jsou v příloze 2 tohoto dokumentu,
a vyvěsit je u vchodu do haly/na tribunu a u technického ředitelství

V Praze, 29.8.2020
Oldřich Kubišta
Předseda ČŠS
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Příloha 1 – dočasná změna pravidel
Pozdrav na konci zápasu - dočasná úprava
t.122
Před začátkem zápasu (utkání) musí oba šermíři šermířským pozdravem pozdravit
svého soupeře, vrchního rozhodčího a diváky. Když padne poslední zásah, zápas
končí, až když šermíři pozdraví svého soupeře, rozhodčího a diváky. Musí tedy zůstat
stát v klidu na střehové čáře do doby rozhodnutí vrchního rozhodčího o zásahu a
potom pozdravit a podat soupeři neozbrojenou ruku ihned po vyhlášení rozhodnuti.
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Příloha 2 – zásady chování
• s přáteli si nepodávám ruku (kontakt loktem), snažím se držet odstup, pokud to lze
• se soupeřem si po zápase nepodám ruku, jen pozdravím dle dočasného pravidla (i
v zápase družstev)
• při komunikaci s rozhodčím i soupeřem vždy držím dostatečný odstup, nepokřikuji,
nehádám se
• pohybuji se po hale pouze nezbytně, své věci mám mezi zápasy vždy v tašce
• vybavení si půjčím pouze v nezbytných případech, nikomu nedávám napít ze své
lahve
• „Fandím a slavím rukama“, nekřičím, neobjímám, neplácám si rukou
• nevytvářím hloučky za posledním metrem (závodníci, trenéři, diváci, doprovod)
• v hale si nasadím vlastní roušku, ať vykonávám jakoukoli roli
• dbám na hygienická pravidla, zejména časté čištění rukou a použití desinfekce
• pokud se cítím nemocný (teplota, kašel atd.) nebo jsem v karanténě, z turnaje se
omluvím

