Doporučující nařízení STK KFS k utkáním řízených Ol-KFS COVID 19
PŘÍJEZD DRUŽSTEV NA STADION


Je doporučen příjezd více dopravními prostředky (autobusy, mikrobusy, auty ) na utkání v
zájmu maximálního možného oddělení hráčů a ostatních členů družstva. Základním pravidlem
je obsazení dvousedačky v hráčském autobuse vždy pouze jednou osobou. Je nutné dbát na
dezinfekci autobusů (mikrobusů) před nástupem družstva.
 Vytvoření různých přístupových cest od autobusů (aut) do kabin v případě, že to povaha
stadionu umožňuje, pro každé družstvo zvlášť
KABINY (hráči a rozhodčí)


Je důrazně doporučeno využít pro převlékání hráčů více místností, pokud jsou k dispozici. Např.
oddělit hráče základní sestavy a náhradníky.
 V případě, že povaha stadionu neumožňuje výše uvedené opatření je doporučeno rozdělit
hráče do skupin, např.: nejprve se převléká základní sestava, poté náhradníci apod.
ROZCVIČENÍ


Oba kluby nastoupí na hřiště k předzápasovému rozcvičení tak, aby se hráči obou družstev
cestou na hřiště nemohli setkat před kabinami a společně využít prostor vedoucí na hřiště.

KONTROLA PŘED UTKÁNÍM


Asistenti rozhodčího budou kontrolovat výstroj hráčů ve dveřích hráčské kabiny , nikoliv na
shromažďovacím místě před vchodem na hřiště .

NÁSTUP DRUŽSTEV NA HRACÍ PLOCHU






Každé družstvo nastoupí na hrací plochu samostatně, nekoná se společný nástup
Fotografové jsou za brankami, nebo protilehlé straně hřiště)
Nekonají se předzápasové ceremoniály (čestné výkopy, výročí apod.)
Hráči a rozhodčí se před utkáním nezdraví podáváním rukou
Losování před utkáním se provede pouze za účasti rozhodčího a kapitánů obou družstev

TECHNICKÁ ZÓNA


V technické zóně (u lavičky pro příslušníky družstva) mohou být pouze osoby uvedené v zápise
o utkání a obsluha nosítek.
Lavička pro příslušníky družstva:
 Doporučuje se využití každé druhé sedačky - Prodloužení lavičky doplněním židlí ,nově
vytvořený prostor by měl být pokud to podmínky dovolují zastřešený, nebo možnost využití
míst na tribuně bezprostředně za lavičkami v případě možného přístupu z prostor hrací plochy
. Přizpůsobení velikosti technické zóny těmto požadavkům.
POLOČASOVÁ PŘESTÁVKA



Odchod do kabin oddělený (nejprve hosté, poté domácí, rozhodčí)
Omezení počtu osob v kabinách na nezbytné minimum při zachování odstupu

PO UTKÁNÍ (ORGANIZACE)
 Odjezd družstev a delegovaných osob odděleně

Další organizační a hygienická opatření na stadionech pro utkání

















Minimalizování pobytu v kabinách před i po utkání.
Stanovení pravidel pro vstup hráčů a dalších oprávněných osob na stadion.
Striktně se doporučují umírněné, nejlépe individuální oslavy vstřelené branky (tedy ne
hromadné oslavy všech hráčů včetně náhradníků apod.
Klub zodpovídá za to, že všechny osoby uvedené v zápise o utkání včetně jeho přílohy i další
osoby z klubů s povolením ke vstupu na hřiště vyplnily a podepsaly prohlášení o bezinfekčnosti
, na jehož základě jim je do prostoru hřiště umožněn vstup.
Umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojany ve všech místnostech vnitřních
prostor stadionu.
Pravidelná dezinfekce podlahových krytin (kabiny, sprchy, toalety, přístupové chodby) před
příjezdem družstev.
Ponechání (v nejvyšší možné míře) otevřených dveří ve vnitřních prostorách stadionu za
účelem vyhnutí se nutnosti otevírat dveře klikou.
Veškeré občerstvení pro členy družstva připraví pověřený spolupracovník (kustod) klubu. Je
zakázáno obstarání jakéhokoliv občerstvení z cizích zdrojů, včetně družstva soupeře.
Každý příslušník družstva musí mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev.
Využití společných prostor (šatna, sprchy) pouze v menších skupinách při dodržování odstupu
Lékař klubu pracuje vždy v jednorázových rukavicích a používá dezinfekční roztok na očistu
rukou. Je odpovědný za dodržování hygienických opatření ve všech prostorách určených pro
ošetřování hráčů.
Masážní stoly (pokud jsou k dispozici) musí být dostatečně odděleny, ideálně v různých
místnostech a po každém použití být dezinfikovány. Maséři mohou masírovat bez
jednorázových rukavic se zvýšeným důrazem na mytí a dezinfekci rukou a použití ochranných
prostředků.
Osoby, které se setkávají s hráči více než je obvyklé musí dbát zvýšené opatrnosti při
dodržování hygienických opatření. 22. Vymezit pouze nezbytný okruh osob potřebných pro
činnosti týmu pro utkání

Materiální požadavky
 Prostředky pro dezinfekci rukou (na stojanech)
 Osobní láhve na pití
Klub






Pozitivně testované případy zásadně nesděluje médiím, zde je potřeba upřednostnit potvrzení
onemocnění a jasnou dokumentaci předpokládané trasy přenosu nemoci (kdy a jak k přenosu
došlo),
Telefonicky konzultuje s hráčem, že v případě karantény či lékařského dohledu (bez příznaků),
nebo do 3-4 dnů po odeznění příznaků (v případě propuknutí nemoci) je hráč v domácích
podmínkách dostatečně zaopatřen.
Zajištění dostatečně velkého kádru pro zbývající část soutěže.

Pokyny pro rozhodčí , které řídí utkání Ol-KFS
Cestování rozhodčích:
 při použití os. vozu je nutné dodržet max. obsazenost 2 osob ve voze a to po celou dobu cesty.
V prostředcích hromadné dopravy se budete řídit pokyny dopravce.
Rozcvičování náhradníků, kdy nově platí:
 Náhradníci obou družstev se nyní nebudou moci rozcvičovat společně v místech, která obvykle
bývají pro tato rozcvičování určena (většinou za AR1) a to bez ohledu na velikost prostoru,
který je zde k dispozici.
 Prostory pro rozcvičování obou týmů tak nově určí rozhodčí, po předchozí kontrole hřiště a
možnostech, které jsou na stadionu k dispozici.
 Může např. nastat situace, kdy se jedno z družstev bude rozcvičovat za AR1 a druhé
v prostoru za brankovou čarou, poblíž své technické zóny, kde bude prostor přesně vymezen
od rohového praporku po hranici pokutového území.
 Rozhodčí rozhodnutí o místech pro rozcvičování náhradníků oznámí vedoucím družstev na
předzápasové poradě. Zároveň je upozorní na postup rozhodčího v případě neoprávněného
vstupu rozcvičujících se náhradníků na HP a nezapomene upozornit hlavního pořadatele na
vymezení a označení těchto míst pro rozcvičování.

V Olomouci 31.7.2020
Ing. Josef Kalina
Předseda STK KFS
Schváleno VV KFS dne 4.8.2020

