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Klubům ČMSHb
Regionální svazům ČMSHb
V Praze dne 11. března 2020
Nařízení ČMSHb v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze
dne 10. 3. 2020.
Ministerstvo zdravotnictví dne 10. března 2020 nařídilo toto mimořádné opatření:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další
umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného
opatření.
ČMSHb reaguje na situaci podobným způsobem, jako reagují na opatření ostatní sportovní svazy
kolektivních sportů v ČR.
Soutěžní utkání organizovaná ČMSHb se neruší. Pořadatel utkání (domácí klub) je
povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob. V tomto počtu
jsou zahrnuti hráči/hráčky a členové realizačních týmů nastupující k utkání, rozhodčí,
delegáti, pořadatelská a zdravotní služba a všechny ostatní osoby přítomné v prostoru
sportovního zařízení. Kluby zodpovídají za to, že nikdo z účastníků utkání není osobou,
na kterou se vztahuje nařízení o karanténě, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR
v pátek 6. 3. 2020.
V případě, že některý z městských, či krajských orgánů přijal doplnění, či zpřísnění opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR z 10. 3. 2020, neprodleně nás prosím o takovém opatření informujte.
Prosím, prověřte u provozovatelů sportovních areálů, v nichž se Vaše sportoviště nachází, zda areál
není po dobou trvání opatření zcela uzavřen. V případě, že je areál uzavřen, informujte ihned
příslušný řídící orgán (orgány) vašich soutěží.
Turnajové soutěže kategorií U11 a U9 se budou řídit stejným principem, jako jednotlivá utkání a
mohou být uskutečněny pouze v případě, pokud je pořadatel schopen zajistit, aby v jednu chvíli
nebylo na sportovišti přítomno více než 100 osob. ČMSHb ukládá jednotlivým RSHb vhodným
způsobem snížit počet účastníků tak, aby bylo respektováno opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
z 10. 3. 2020. Pokud je to organizačně možné, rozdělit turnaj na dvě různá místa nebo jej uskutečnit
v jiných časech, resp. dnech (např. sobota/neděle, dopoledne/odpoledne).
Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení a respektování nařízení státních, krajských a městských
orgánů. Celou situaci nadále sledujeme a v případě dalšího vývoje budeme odpovídajícím způsobem
reagovat. V případě dotazů se můžete obracet na řídící orgány příslušných soutěží.
Martin Komárek, v. r.
předseda ČMSHb
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