
COVID manuál / Pokyny pro curlery 
 
COVID manuál č. 2 |Platnost od 1. srpna 2021 do odvolání.  
Tento dokument se vydává v souladu s platným MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví a dalšími 
platnými nařízeními vlády ČR. 
Zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
 
Další pokyny platí pro všechny hráče, rozhodčí a další účastníky soutěží pořádaných Českým svazem curlingu. 

Restaurace / tribuna 
1. Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jehož filtrační 
účinnosti je alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, (dále jen 
„respirátor“) s výjimkou po dobu konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů a s výjimkou pro osoby po dobu 
nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie. 
2. Vstup do restaurace a na tribunu bude umožněn pouze do vyčerpání kapacity míst k sezení. 

Šatna 
4. Během tréninků a soutěží se doporučuje, aby hráči v šatnách a na chodbách dodržovali maximální možné 
odstupy (ideálně dva metry). 
5. Hráči jsou povinni se zdržovat v šatnách jen po dobu potřebnou pro převlečení. 
6. Příchod na tréninkovou jednotku je doporučen nejdříve 5 min před zahájením tréninku. Tréninkové jednotky 
budou zkráceny o 15 min (45min resp. 1hod 45min) přičemž hráči by měli opustit prostor haly a zázemí do 5 min 
po skončení tréninku resp. 10min před začátkem další tréninkové jednotky.  

Hráči 
7. Na hráče při tréninku a během zápasu (včetně asistentů vozíčkářů) se nevztahuje povinnost nosit roušku. 
8. Hráči jsou po tréninku a zápase povinni dezinfikovat madla kamenů na své dráze připravenými prostředky. 
Dbají při tom na to, aby dezinfekcí neznečistili ledovou plochu. 
9. Podávání rukou se zakazuje před i po zápase. 
10. Hráčům se zakazuje práce se scoreboardy během tréninků i soutěžních zápasů. Se scoreboardy 
pracují pouze rozhodčí, hráči jsou povinni jim poskytnout veškerou součinnost. 
11. Hráči podepisují zápis výsledku utkání vlastními psacími pery. 
12. Hráčům je zakázán vstup do rozhodcovny. 
13. Na případně nošené roušky během zápasu platí výjimka z Pravidel curlingu a Soutěžního řádu. Hráči v jednom 
týmu mohou mít různé vzory, typy a střihy roušky. 

Rozhodčí 
14. Vstup do rozhodcovny je možný pouze v respirátoru 
15. Rozhodčí kontrolují registrační průkazy bezdotykově. Registrační průkazy nezůstávají v rozhodcovně. 
16. Rozhodčím se zakazuje dotýkat se madel kamenů během zápasů (včetně měření LSD). 
17. Během soutěží pracují se scoreboardy pouze rozhodčí. 
18. Rozhodčím jsou k dispozici jednorázové rukavice a roušky. 

Pravidla / kterými se upravují pokyny pro vstup do prostoru zázemí, 
šaten a hrací plochy 
Osoby, které vstupují do prostor musí splňovat následující podmínky: 
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 nebo 
národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:  
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;  
Vstup hráčů do prostor bude při soutěžích kontrolován rozhodčími, na akcích pořádaných ČSC a na trénincích 
pověřenou osobou. 
 


