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Úvod 

S ohledem  na  momentální  epidemiologickou  situaci  a  platná  opatření  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,  který  shrnuje  veškerá  momentálně  platná  opatření

a podmínky pro účastníky turnajů je „Prohlášení účastníka turnaje v     badmintonu  

organizovaného ČBaS“. 

Je tedy nezbytné, abyste se s tímto dokumentem seznámili a skutečnosti z něj

vyplývající  bezvýhradě  respektovali  včetně  toho,  že  pořadatel  turnaje

je  povinnen  vést  evidenci  osob  účastnících  se  turnaje  (pro  pro  potřeby

případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví),  a  to

v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a  kontaktní údaje účastníka

(telefonní číslo) a tuto evidenci uchovat po dobu 30 dnů ode dne konání turnaje.

Pro tento účel Vás prosíme o vyplnění evidenčního listu, který je přílohou těchto

pokynů  a  jeho  odevzdání  pořadatelům  současně  s kontrolou  níže  uvedených

podkladů. 

To  nejzásadnější,  tj.  prokázání  některé  z podmínek  pro  účast  (tj.  ve  zkratce

očkování a příslušný odstup po něm, absolvovaný test s negativním výsledkem

či  laboratorně  potvrzené  prodělání  onemocnění  covid-19)  bude kontrolováno
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při vstupu do haly před zahájením Vaší účasti v turnaji. Pro co nejhladší odbavení

mějte, prosím, tyto podklady připraveny k předložení. 

Jako alternativu nabízí  pořadatel  turnaje  možnost  antigenního testu na místě,

a to za poplatek 100 Kč, který bude vybírán před jeho provedením. 

Předem Vám děkujeme za Váš zodpovědný přístup k nastaveným opatřením, čímž

přispějete k bezproblémovému průběhu turnaje. 

Pokyny a informace

 Aktuálně je  počet možných účastníků akcí  ve vnitřních prostorech nastaven

poměrně velkoryse ve vztahu k našemu turnaji a předpokládané účasti (včetně

diváků i doprovodu). I přesto Vás žádáme, abyste počet osob, které Vás budou

na turnaj doprovázet omezili na naprosto nezbytné minimum.

 Průběžně používejte desinfekce umístěné v prostorách haly. 

 Mějte  s sebou  k dispozici  respirátor(y),  odpovídající  momentálně  platným

epidemiologickým opatřením k použití v prostorách haly v době, kdy nebudete

hrát. 

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

vzájemného dotyku raketou. Odpadá podání ruky rozhodčímu.

 Váš  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.

Příloha: Evidence osob - BP 2021
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EVIDENCE OSOB ÚČASTNÍCÍCH SE 26. ROČNÍKU TURNAJE BENÁTECKÝ POHÁR
MEMORIÁL PETRA MARTINCE ST. GRAND PRIX „A“ DOSPĚLÝCH

pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví 

vedená v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Turnaj: 26. ročník Benáteckého poháru Memoriálu Petra Martince st., 
Grand Prix „A“ dospělých

Datum a místo konání: 3. 9. – 5. 9. 2021

OSOBA ÚČASTNÍCÍ SE TURNAJE

Oddíl/klub: ______________________________

Hráč: jméno a příjmení ___________________________, telefon* ________________

* v případě nezletilého hráče na zákonného zástupce 

Trenér: jméno a příjmení ___________________________, telefon _________________

Níže  podepsaná  osoba  prohlašuje,  že  nevykazuje  klinické  příznaky  onemocnění  covid-19,
splňuje  veškeré  podmínky  stanovené  aktuálně  platným  mimořádným  opatřením  Ministerstva
zdravotnictví ČR pro účast na sportovní soutěži ve vnitřních prostorech a po celou dobu konání
akce bude schopna splnění těchto podmínek prokázat.

Níže podepsaná osoba bere rovněž na vědomí, že organizátor tuto evidenci uchovává po dobu
30  dnů  ode  dne  konání  turnaje,  a  to  na  základě  aktuálně  platného  mimořádného  opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V ____________ dne ______ 2021 ___________________

podpis*

* v případě nezletilého hráče podpis zákonného zástupce 


	

