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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO ORGANIZÁTORY SOUTĚŽÍ ČSTS
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Obecná pravidla:
1. Minimálně 2 oddělené sektory
- povinné:
▪ sektor pro sportovce, ve kterém musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a) koridor pro taneční páry z šatny na parket bez možnosti přístupu veřejnosti,
nebo
b) zázemí před vstupem na parket, kterým budou taneční páry odděleny od
veřejnosti, nebo
c) nasazení roušek tanečním párům ihned po opuštění parketu
▪ sektor pro veřejnost (diváci)
- doporučené:
▪ sektor pro porotu
▪ sektor pro funkcionáře a sčitatele
2. Povinnost nošení roušek
- povinné:
▪ veřejnost (diváci), porota, sčitatelé, funkcionáři a další pracovníci zajišťující chod
soutěže (bezpečnostní a úklidová služba, catering apod.)
- nepovinné:
▪ sportovci (tanečníci)
3. Dodržení maximálního počtu osob
- povinné:
▪ dodržení maximálního počtu osob současně přítomných ve vnitřních prostorách
soutěžní (sportovní) akce dle aktuálního mimořádného opatření vydaného Vládou ČR
či Ministerstvem zdravotnictví platného ke dni konání soutěže
- doporučení:
▪ od maximálního možného počtu osob je potřeba odečíst porotce, funkcionáře,
sčitatele, sportovce a další pracovníky spojené s organizováním soutěže
▪ při vstupu kontrolovat přesný počet diváků a při naplnění maximálního počtu
znemožnit vstup dalších do doby, než se odchodem jiných další místa opět uvolní
▪ rozdělení vnitřního prostoru do více sektorů s vlastním vstupem a toaletami
4. Pravidla pro trenéry
- trenér má možnost vstupu do sektoru pro sportovce v případě dodržení těchto podmínek:
▪ trenér musí u vstupu odevzdat podepsané „Čestné prohlášení COVID-19“ dostupné na
webu csts.cz nebo na tomto odkaze: Čestné prohlášení COVID-19
▪ trenér musí mít platnou a zaplacenou trenérskou licenci ČSTS
▪ trenér dopředu nahlásí svou účast organizátorovi soutěže
▪ trenér musí mít nasazenou roušku i v sektoru pro sportovce
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Specifická pravidla:
1. Soutěže dětí, juniorů a mládeže do 18 let
- zákonný zástupce (rodič) nebo trenér má možnost vstupu do sektoru pro sportovce v případě
dodržení těchto podmínek:
▪ musí u vstupu odevzdat podepsané „Čestné prohlášení COVID-19“ dostupné na webu
csts.cz nebo na tomto odkaze: Čestné prohlášení COVID-19
▪ dopředu nahlásí svou účast organizátorovi soutěže, a to v počtu 1-2 osob na jeden pár
(počet rozhodne organizátor zveřejněním v propozicích)
▪ nebude překročen maximální počet osob současně přítomných ve vnitřních prostorách
soutěžní (sportovní) akce
▪ zákonný zástupce i trenér bude mít nasazenou roušku i v sektoru pro sportovce

Závěrečná ustanovení:
1. Svaz na sebe nebere žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených pravidel
způsobeným nezodpovědným chováním organizátora soutěže.
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