
Organizační opatření v rámci turnaje Velká cena Prahy 2021 

1. Prezence proběhne před vstupem do haly (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu haly) v pátek 
2 července od 17.00 do 20.00 hod.  

2. Všichni hráči, hráčky, trenéři či jiné doprovázející osoby (v případě, že chtějí vstoupit do haly) jsou 
povinni odevzdat při prezenci potvrzení o tom, že: 

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

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

c. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 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 

d. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování v českém nebo anglickém jazyce od oprávněného subjektu působícího v ČR nebo v 
jiném členském státě Evropské unie, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu 
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a že 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 

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

o Antigenní test je potřeba absolvovat nejdříve v pátek 2. července, aby platil po celou dobu konání 
turnaje 

o PCR test je potřeba absolvovat nejdříve v pondělí 28. června, aby platil po celou dobu konání 
turnaje. 

3. Před vstupem do haly bude každý den probíhat měření teploty – přednostně organizátorům turnaje, 
rozhodčím a hráčům. 

4. Vstup do haly je možný pouze s ochranou dýchacích cest, kterou je potřeba nosit ve 
všech nehrajících prostorách haly (chodby, šatny, tribuna). 

5. Do prostoru hrací plochy haly (do prostoru ke stolům) mají přístup pouze hráči, kteří jdou hrát zápas, 
jejich trenéři, rozhodčí u stolu, vrchní rozhodčí a jeho zástupci, pořadatelé a zdravotnická služba. Při 
pohybu na hrací ploše není potřeba nosit ochranu dýchacích cest. 

6. Ve všech prostorách haly bude k dispozici dezinfekce. 

7. Pořadatel zajistí průběžnou dezinfekci hracího prostoru. 

8. Po dohrání zápasu hráči mohou soupeře, jeho trenéra a rozhodčího pozdravit pouze symbolicky, 
např. ukloněním. 

9. Míčky budou v průběhu turnaje pravidelně obměňovány.  


