
 

 
MANUÁL PRO ÚČASTNÍKY KVALIFIKACÍ DOROSTU STK ČBF 2021/2022 

 

1. Povinnosti členů ČBF  

1. Členové ČBF jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními 
orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. 

2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit basketbalových utkání:  

a) po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy;  

b) po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19; 

c) pokud klubu ČBF, v rámci nějž se basketbalového utkání hodlá účastnit, nepředloží ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ COVID-19 podle článku 2 tohoto manuálu. 

3. Kluby ČBF jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné 
na basketbalovém utkání (rozhodčí u stolku a pořadatelé) neporušili povinnosti stanovené v 
odstavci 2. 

4. Kluby ČBF jsou povinny oznámit bezodkladně řídícímu orgánu soutěže: 

a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení na 
basketbalových utkáních;  

b) nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na 
basketbalových utkáních. 

 

2. Čestné prohlášení COVID-19 

1. Čestné prohlášení COVID-19 podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto manuálu musí být písemně 
vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást manuálu. 

2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na basketbalovém 
utkání daného kola kvalifikace v jakémkoli postavení a dále v případě skončení léčení nemoci 
COVID-19 a nebo skončení karantény. 

3. Klub ČBF je povinen uchovat podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání do 30. 
7. 2021 a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže nebo sekretariátu ČBF. 

 

 

 

 



 

3. Informace pro pořadatele  

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech je POVOLENA za 
podmínek: maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové 
kapacity míst k sezení a nesmí být vyšší než 500 osob s tím, že  

a) všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají 
ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny 
technické podmínky, 

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy 
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost 
diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

c) se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti. 

Osoby splňují podmínku: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o provedeném očkování, který je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s 
nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
který obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, 
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 



 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

4. Porušení povinnosti 

1. Úmyslné porušení povinnosti podle článku 2 odst. 2 tohoto manuálu, nebo porušení, byť 
z nedbalosti, povinnosti podle článku 2 odst. 3 tohoto manuálu ve vztahu k hráči se považuje 
za neoprávněné nastoupení hráče. 

2. Porušení jiné povinnosti stanovené tímto manuálem se považuje za porušení ustanovení 
Soutěžního řádu ČBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


