Obecná doporučení při pořádání kuželkářských soutěží
VV ČKA důrazně doporučuje dodržovat níže uvedené zásady při všech utkáních či turnajích na všech úrovních
a přiměřeně i při tréninku a dalších činnostech na kuželnách.
• Dodržujte všechna nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a případně dalších relevantních
institucí. Upřesňující pokyny aplikované na kuželkářské soutěže budou i nadále sdělovány vhodnými
informačními kanály (zpravodaje, web ČKA apod.).
• Dodržujte hygienická pravidla: mytí a dezinfekce rukou, zakrytá ústa i nos, dodržování odstupů mezi lidmi
(aspoň 1,5 m).
• Hráči si při pozdravu nepodávají ruce. Je možné použít obecně rozšířený dotyk lokty. Stejně tak je vhodné
se maximálně vyvarovat jakýchkoli přímých osobních dotyků všech přítomných osob.
• Pořadatel utkání zajistí pro každého hráče koule, kterými bude hrát pouze tento hráč. Optimální jsou
barevně odlišné koule ve společném zásobníku pro oba soupeře, pokud možno tři na dráhu. Při jednotně
barevných koulích se koule odliší pomocí vhodných značek např. permanentním fixem.
• Při přechodu drah v polovině startu u disciplín hraných přes 4 dráhy (typicky 120 hs) si hráči sami přenesou
koule, kterými hrají, na vedlejší dráhy.
• Po ukončení startu zajistí pořadatel dezinfekci všech „erárních“ koulí vhodným dezinfekčním roztokem
(např. dle receptu Světové zdravotnické organizace WHO).
• Je vhodné, aby hráči, kteří vlastní řádné kuželkářské koule, tyto používali při hře.
• Pořadatel utkání či soutěže poskytne k všeobecnému použití dezinfekční prostředek (např. dle receptury
WHO), optimálně v mechanickém spreji pro dezinfekci rukou všech přítomných.
• Pořadatel zajistí periodickou dezinfekci klik na nejvíce frekventovaných dveřích (vchodové, šatny, WC
apod.), optimálně každou hodinu.
• Zcela odstraňte houbičky pro navlhčování prstů, jsou velice vhodným místem k přenosu všeho možného.
Každý, kdo houbičku používá, si zajistí svou vlastní a nebude ji nikomu půjčovat, případně použije
navlhčený cíp ručníku apod.
• Dodržujte při utkáních co možná největší možné rozestupy mezi přítomnými, zejména mezi diváky (pokud
možno aspoň 1,5 m).
• Zajistěte intenzívní větrání všech vnitřních prostorů.
• Nepijte z jedné lahve či sklenice, nepoužívejte společný příbor, ubrousky, kapesníky apod.
• Věnujte zvýšenou pečlivost při mytí nádobí v baru na kuželně.
• Pro orientační zjištění tělesné teploty člověka doporučujeme vybavit kuželnu osobním teploměrem.
Buďte k sobě navzájem maximálně ohleduplní a tolerantní. Respektujte postoje, chování či případné obavy o
zdraví svých spoluhráčů, soupeřů i diváků.
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Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech vnitřních prostorech staveb
Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech
vnitřních prostorech staveb, s několika výjimkami
Platné od 31. 8. 2021
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje:
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
Zákaz se nevztahuje na:
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti
nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími
sportovními organizacemi,
https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnichprostorech-staveb#2021-08-31
Pro nás platí:
Povinnost mít zakryté dýchací cesty mají diváci a právě nehrající hráči.
Hráči ani rozhodčí nemusí mít dýchací cesty zakryté.

Posilovny a ostatní sportoviště
Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková
zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel:
• absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
• absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
• absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud
o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
• absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
• mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
• mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat.
Tato pravidla nemusí být dodržována v rámci školní docházky (pokud není specificky řečeno jinak) a neplatí
pro profesionální sportovce.
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centra-venkovnisportoviste
Pro nás platí:
Doložit pořadateli utkání splnění aspoň jednoho z uvedených pravidel.
Šatny je možné používat bez omezení.

Omezení využívání sportovišť
Toto opatření je platné od středy 1. září 2021.
Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím O-N-T…, …provozovatel
zajišťuje cirkulaci vzduchu.
Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních
studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor
splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem…
Pro nás platí:
Pořadatel musí zkontrolovat splnění podmínek (viz výše) a kontrolovaná osoba MUSÍ toto splnění prokázat
(viz zelený text). V případě nedoložení nesmí pořadatel osobu vpustit.
https://covid.gov.cz/opatreni/volny-cas/omezeni-vyuzivani-sportovist#2021-09-01
Bod I/16:
viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf
V principu se jedná o O-N-T = očkování – nákaza během posledních 180 dní – test.

Amatérský sport
Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo)
po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
Pro nás platí:
Pořadatel musí zajistit a uchovat výše zmíněný seznam všech hráčů, dalších účastníků utkání i diváků.

Jsme profesionální sportovci?
Vzhledem k několika dotazům domněnkám uvádíme definici profesionálních sportovců:
„Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání, nebo jako svou
podnikatelskou či jinou obdobnou činnost.“
Pro nás platí:
Obecně lze konstatovat, že v naprosté většině případů nejsme profesionální sportovci.

