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Omezení hry v nouzovém stavu od 5. 10. 2020
„Od pondělí 5. října 2020 začal platit na území České republiky nouzový stav. O jeho
vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od
pondělí zároveň začala platit i krizová opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob,
především pořádání hromadných akcí.“
„Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“
„Aktuální opatření jsou platná po dobu 14 dnů tedy do 18. 10. 2020 a následně bude
vypracován aktualizovaný přístup k postupům zabraňujícím šíření covid-19 podle aktuální
epidemiologické situace.“
Zdroj: Národní sportovní agentura
Kompletní usnesení vlády
Na základě usnesení vlády ČR tedy platí, že:





Národní soutěže se mohou organizovat za podmínky účasti méně než 130 osob.
Těchto soutěží se mohou účastnit pouze registrovaní hráči s plným členstvím
(zaplacený rekreační či soutěžní příspěvek a evidence ůdajů o sportovci
v databázi ČBS – v matrice ČBS členství R nebo S).
Při turnajích organizovanými ČBS platí, že hráči, kteří dohráli utkání/kolo/turnaj,
se stávají diváky a platí pro ně aktuálně platná hygienická opatření (např. nošení
roušek).
Příprava
(tréninky)
registrovaných
hráčů
s plným
členstvím
na
národní/mezinárodní soutěže může probíhat bez omezení za podmínky dodržení
platných hygienických, technických a organizačních nařízení.





Dle výkladu usnesení vlády ČR právními zástupci sportovních svazů (např. pana
Viduny za ČUS), nespadají soutěže organizované kluby do výjimky uvedené pod
bodem II. odst. 2 Usnesení 958 (nelze tedy aktuálně organizovat např. Pražskou
ligu či skupinovky).
Zájmové hraní bridže je omezeno kapacitou maximálně 10 osob, tedy soutěže
s hrajícím rozhodčím jsou možné organizovat s maximálně 5 páry. Za tyto
klubové soutěže konané v období 5.-18. 10. 2020 se nebudou přidělovat kovové
klasifikační body.

Výbor ČBS si vyhrazuje právo na změnu rozhodnutí v závislosti na nových omezeních,
rozvolnění či změně výkladu vládou ČR.
Odsouhlasil výbor ČBS dne 6. 10. 2020 (A: 4, N: 0, Z: 0)
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