PŘÍLOHA Č. 10
ROZPISU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ MS KVS
DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE 2020/2021
–
PRAVIDLA PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19
Článek 1
Základní ustanovení
1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní období v případě
realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti
obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných volejbalových utkání.
2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou výslovně
upraveny.
3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními předpisy, rozhodnutími a
obdobnými opatřeními orgánů státní správy a příslušných hygienických pracovišť vydanými
v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.

Článek 2
Povinnosti členů ČVS
1. Členové ČVS 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 volejbalových utkání:
a) po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy;
b) po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19;
c) pokud volejbalovému oddílu, v rámci nějž se volejbalového utkání hodlá účastnit, nepředloží
prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle článku 3 těchto pravidel.
3. Volejbalové oddíly jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby
zúčastněné na volejbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2 tohoto článku.
4. Volejbalové oddíly jsou povinny oznámit bezodkladně STK MS KVS:
a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení na
volejbalových utkáních;
b) nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na volejbalových
utkáních.
5. STK MS KVS je povinna bezodkladně informovat o oznámení podle odstavce 4 tohoto článku P-MS
KVS.

Článek 3
Prohlášení o bezinfekčnosti
1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle čl. 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být
písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást této přílohy Rozpisu mistrovských soutěží
MS KVS dospělých a mládeže 2020/2021.
2. Formulář je povinna podepsat před první účastí na volejbalovém utkání každá fyzická osoba
uvedena v zápise o utkání a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo skončení
karantény.
3. Volejbalový oddíl je povinen na požádání předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise
o utkání v listinné nebo elektronické podobě rozhodčímu před zahájením každého utkání.

Nepředložení požadovaného formuláře znamená, že daná osoba nebude připuštěna
k předmětnému utkání.
4. Pořadatel utkání musí na požádání předložit podepsaný formulář zapisovatele i asistenta
zapisovatele uvedeného v zápise o utkání rozhodčímu před zahájením každého utkání.
5. Rozhodčí a delegáti musejí předložit podepsaný formulář delegačnímu pracovníkovi KR MS KVS
před prvním delegovaným utkáním.
6. Volejbalový oddíl je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po
skončení soutěžního období, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit STK MS KVS nebo
sekretáři MS KVS.

Článek 4
Odložení a nesehrání utkání
1. Případné odložení utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 se řídí ustanoveními
platného Soutěžního řádu volejbalu.
2. Nesehrání odloženého utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude vyřešeno
stanovením výsledku 0:3 (0:75) respektive 0:2 (0:50) bez odečtu bodu. Zaviní-li nesehrání obě
družstva, výsledek 0:3 (0:75) respektive 0:2 (0:50) bez odečtu bodu bude započten oběma
družstvům.
3. Neúčast na turnaji z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 bude vyřešeno stanovením
výsledku 0:2 (0:50) bez odečtu bodu za každé nesehrané utkání daného turnaje.

Článek 5
Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního období
1. Hodnocení pořadí v soutěži po skončení soutěžního období je dáno článkem 12 Rozpisu
mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2020/2021.

Článek 6
Ukončení soutěžního období, postupy a sestupy
1. Ukončit soutěžní období v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání je
oprávněna pouze P-MS KVS.
2. Ustanovení článku 17 (Tituly a ceny) a ustanovení o Postupech a sestupech Rozpisu
mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2020/2021 se použije jen tehdy,
pokud se v soutěži do ukončení soutěžního období odehraje minimálně polovina soutěže
v souladu s článkem 12 v části C) Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS
KVS 2020/2021:
MS-M
MS-Z
MS-JKY
MS-KTI
MS-KKY
MS-ZCI
MS-ZKY
MS-ZCIM
MS-ZKYM

:
:
:
:
:
:
:
:
:

14. kolo 1. části
18. kolo
18. kolo
12. kolo
2. kolo 2. části
4. turnaj 2. části
4. turnaj 2. části
4. turnaj 2. části
4. turnaj 2. části

3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než 50% utkání rozehrané části soutěže dle
odstavce 2 tohoto článku, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení
pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu.

4. P-MS KVS je oprávněna na návrh STK MS KVS v důsledku odlišného počtu odehraných utkání v
přímo navazujících soutěžích stanovit i jiné pravidlo pro aplikaci udělení titulů a cen podle
odstavce 1 tohoto článku a postupů a sestupů podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.

Článek 7
Změna Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2020/2021
1. P-MS KVS je oprávněna v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit Rozpis
mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS 2020/2021 v průběhu soutěžního období.
2. V soutěžích budou uplatněny tyto „Principy postupu v průběhu soutěžního ročníku 2020/21“:
a. Opatření po skončení karantény:
 V případě karantény nařízené příslušným orgánem státní správy danému oddílu, musí být
odložená soutěžní utkání odehraná do 30 dnů (+ 2 dny rezerva) ode dne ukončení
karantény. V případě, že se oddíly mezi sebou nedohodnou, termín utkání stanoví
v souladu s platným Soutěžním řádem volejbalu STK MS KVS.
 V případě nařízení karantény u dvou oddílů současně, musí být odložené soutěžní utkání
odehráno do 30 dnů (+ 2dny) ode dne ukončení karantény u druhého oddílu. V případě,
že se oddíly mezi sebou nedohodnou, termín utkání stanoví v souladu s platným
Soutěžním řádem volejbalu STK MS KVS.

Článek 8
Bezpečnostní opatření
1. Počet diváků v halách se řídí dle opatření příslušných státních orgánů České republiky a omezení
v nich obsažených.
2. Organizační opatření v halách doporučená pro utkání řízená STK MS KVS:
- Dodržování minimálních rozestupů 1,5 m vždy, když je to možné;
- Dezinfekce prostor ve sportovní hale dle pokynů příslušných orgánů hygieny;
- Rozmístění nádob na dezinfekci ve sportovní hale;
- Omezení počtu přítomných osob na hrací ploše na nejnutnější minimum;
- Družstva a rozhodčí si nebudou podávat ruce před ani po utkání;

Článek 9
Porušení povinnosti
1. Úmyslné porušení povinnosti podle čl. 2 odst. 2 této přílohy, nebo porušení, byť z nedbalosti,
povinnosti podle čl. 2 odst. 3 této přílohy ve vztahu k osobě uvedené v zápisu o utkání se
považuje za neoprávněný start hráče nebo neoprávněnou účast funkcionáře (již uvedení do
zápisu o utkání) ve smyslu ustanovení platného Soutěžní řádu volejbalu a bude postiženo
v souladu s článkem 27 platného Soutěžního řádu volejbalu.
2. Porušení jiné povinnosti stanovené těmito pravidly se považuje za porušení ustanovení
Soutěžního řádu volejbalu, bude trestáno pořádkovou pokutou a případně podnětem STK MS KVS
na Disciplinární komisi MS KVS.

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19

Já, níže podepsaný _________________________, ID ČVS __________________,
zastoupený (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):
☐

________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem

prohlašuji, že:
-

nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19
onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,
se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.),
si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních
dvou týdnech;
se zavazuji bezodkladně informovat členský klub o změně výše uvedených
prohlášení a následně podepsat nový formulář prohlášení o
bezinfekčnosti.

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):
☐

mi byla dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne
__________

☐

jsem byl/a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí COVID19 s tím, že dne ___________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem
se uzdravil/a

V__________________________ dne ___________

___________________________________
člen ČVS / zákonný zástupce/ opatrovník

