
Omezení a doporučení pro pořadatele turnajů v roce 2020 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: 
omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že 
musí být dodržována následující pravidla: 

- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob 
- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry 
- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích 

cest (nos, ústa), který brání šíření kapének 
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou 
- po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 

pomůcek 
 
ČMGS bude proplácet dezinfekční prostředky: 
       v ceně max. 200,- Kč / den: 

- turnaje Open včetně KP (dva dny, trénink + turnaj) 
- turnaje Tour a GP (tři dny, 2 dny trénink + turnaj) 
- turnaje PZ a JT (čtyři dny, 2 dny trénink + 2 dny turnaj) 
- MČR (7 dní, 4 dny trénink + 3 dny turnaj) 

Každý klub si zajistí dezinfekční prostředky 
Proplacení bude proti pokladnímu dokladu 
 
Doporučení: 

- Na turnajích hrát pouze ve dvojicích 
- Každý hráč dostane protokol spoluhráče ve skupině a tomu bude zapisovat výsledek. Na okraj 

protokolu může zapisovat i svůj. Na konci kola před nahlášením výsledku pořadatelovi si 
výsledek vzájemně odsouhlasí. Případné spory řeší rozhodčí 

- Podepisuje se na protokol pouze zapisovatel 
- Pořadatelovi po odehraném kole oznámí výsledek. Protokol odevzdá až po posledním kole 
- Každý hráč musí mít svoji propisku 
- Berte ohled na ostatní hráče 

 
Soutěže klubových družstev 

- Na turnajích je možno vyhlásit soutěž klubových družstev 
- Počet hráčů ve družstvu určuje pořadatel (může až před turnajem podle účasti jednotlivých 

klubů a počtu jejich hráčů). Pravidla určuje pořadatel, ale tato nesmí narušit probíhající 
soutěž jednotlivců. 

- Soutěž je pouze jednorázová (na daném turnaji) 
- Výsledky budou zapsány ve Výsledkové listině 
- Startovné a ceny soutěže družstev si určuje pořadatel 
- Není povinnost pořádat, ani se účastnit 


