
                                                               

 
                                                                             

 

 
 
 
 
        V Praze dne 11.3.2020 
 
 
 
Věc: Sportovní akce ve stolním tenise pořádané ČAST – aktualizace k 11.3.2020 
 
 
 Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a zavedení nových mimořádných opatření na 
území České republiky v souvislosti s šířením koronaviru (SARS-CoV-2) ze dne 10.3.2020 Výkonný 
výbor České asociace stolního tenisu z.s. (VV ČAST) rozhoduje o konání následujících soutěžních 
utkání: 
 

• extraliga mužů ve dnech 12.-13.3.2020 a 26.-27.3.2020 – utkání budou sehrána 
v termínech a časech a místech konání dle rozlosování; 

• dvoukolo všech ligových soutěží plánované na 21.3.-22.3.2020 – utkání budou sehrána 
v termínech a časech a místech konání dle rozlosování; 
 

V této souvislosti pořadatel (domácí klub) zajistí, že sportovní akce se nezúčastní více než 100 
osob. Do tohoto počtu se počítají hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, delegáti, 
komisaři, zdravotní služba, pracovníci médií a TV produkcí, diváci a osoby odpovědné za provoz 
sportovního zařízení (správci hal, pracovníci úklidu a údržby, atp.) a ostatní přítomné osoby. 

 
V případě, že schválená hrací místnost bude v termínu utkání v souvislosti s mimořádným 

opatřením uzavřena nebo bude existovat předpoklad, že k takové situaci dojde, nebo již k ní došlo 
(typicky pronajaté tělocvičny v rámci škol), pořadatel (domácí tým) o této skutečnosti informuje 
ředitele soutěží (písemně emailem, telefonicky) a soupeře a rozhodčí a vyhledá náhradní hrací místnost 
pro příslušný hrací termín. Adresu náhradní hrací místnosti poté nahlásí řediteli soutěží, soupeři a 
rozhodčím. Všichni zúčastnění si následně změnu hrací místnosti vzájemně potvrdí. Náhradní hrací 
místnost musí odpovídat podmínkám dle soutěžního řádu (SŘ), ale v souvislosti s mimořádným 
opatřením nebude vyžadováno schválení dle čl. 323 SŘ. 

 
 Kluby zodpovídají za to, že nikdo z účastníků utkání není osobou, které byla nařízena karanténa 
dle nařízení Ministerstva zdravotnictví z 7.3.2020. 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html 
 
 O dalších sportovních akcích rozhodne VV ČAST podle vývoje situace.   
 

Za VV ČAST 
 
 
Zbyněk Špaček       Jan Brothánek 
Předseda VV ČAST      Místopředseda VV ČAST 
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