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Úvod  
 
S ohledem na momentální epidemiologickou situaci Vás žádáme, abyste se ještě 

před turnajem seznámili s tímto materiálem a poté bezvýhradně respektovali 

dále uvedená opatření a případná další, která budou dle potřeby 

a momentální situace vyhlašována přímo v hale a zároveň zveřejňována 

prostřednictvím programu Tournamentsoftware, případně také na webové 

stránce Benáteckého poháru.  

Hlavním dokumentem, ze kterého námi nastavená opatření vycházejí, je 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky Č. j.: MZDR 

15757/2020-26/MIN/KAN ze dne 23. 7. 2020, které nabylo účinnosti od 27. 7. 

2020. Nejpodstatnějším bodem tohoto dokumentu je pak povinnost nošení 

roušky v případě, kdy počet osob přítomných ve stejný čas v hale přesáhne 100 

(netýká se hráčů, kteří momentálně hrají zápas a rozhodčích). K tomuto opatření 

bylo vydáno výkladové stanovisko objednané ČUS, které je k dispozici zde.  

Abychom maximálně snížili počet přítomných osob v hale při sobotním 

programu, bylo po konzultaci s hygienickou stanicí a schválení STK ČBaS 

přistoupeno k tomu, že se odehrají první dvě kola smíšené čtyřhry v pátek, a to 

po skončení kvalifikace (od 17:00 hod). Tato informace je součástí propozic 

a byla rovněž zveřejněna formou upozornění („bleskovky“) na webu ČBaS dne 

15. 8. 2020.  

Předem Vám děkujeme za Váš zodpovědný přístup k nastaveným opatřením, 

čímž přispějete k bezproblémovému průběhu turnaje.  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-27.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-27.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.cuscz.cz/files/2755MGY.pdf
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Pokyny a informace 
 

• Omezte, prosím, na naprosto nezbytné minimum počet osob, které Vás budou 

na turnaj doprovázet. 

 

• Průběžně používejte desinfekce umístěné v prostorách haly.  

 

• Prostory haly budou po každém hracím dnu dezinfikovány.  

 

• Mějte s sebou k dispozici roušku(y). 

 

• Pozdravení se s protihráči na hrací ploše provádějte, prosím, formou 

vzájemného dotyku raketou. Odpadá podání ruky rozhodčímu. 

 

• Pobyt v hale omezte na nezbytné minimum, pochopitelně s ohledem na 

včasný nástup k Vašim zápasům a rovněž dle momentálního počasí. 

 

• V prostorách hlediště se zdržujte výhradně v prostorech vyhrazených pro 

hráče resp. trenéry (budou označeny).  

 

• Při pobytu v prostorech určených pro hráče (trenéry) mezi sebou dodržujte 

rozestupy ve formě alespoň dvou volných sedaček.  

 

• Respektujete bezvýhradně aktuální pokyny pořadatelů. 

 


