
OBNOVENÍ TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 a 493 je s účinností od 14. 5. 2020 obnovena 

tréninková činnost SK Studénka, oddílu národní házené, za dodržení následujících pravidel: 

 hráči přicházejí na sportoviště ve sportovním oblečení, v areálu není možno využít šatny, ani sprchy, 

 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na jednom 

sportovišti 

 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, 

 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 

ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce – realizační tým není z výjimky vyňat,  

 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny a sprchy, ve 

kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů, 

 v době tréninků, či zápasů jsou využívány přilehlé záchody u venkovních šaten tak, aby se ve vnitřních 

prostorech nepotkávalo vícero osob; je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména 

dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce 

 po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;  

 oblastní soutěže mládeže budou odehrány ve značně omezeném režimu v červnu, o hracím systému 

vašeho družstva budete seznámeni trenéry jednotlivých družstev. 

Situaci průběžně sledujeme, v případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. 

Prosíme zákonné zástupce, aby vyplnili a odevzdali Prohlášení zákonného zástupce/hráče trenérům 

jednotlivých družstev před zahájením tréninkové činnosti. 

 

Ve Studénce 13. 5. 2020 

         Výkonný výbor SK Studénka 

 

 

-------------------------------------------- NÁVRATKA – ZDE ODSTŘIHNĚTE ------------------------------------------ 

Prohlášení zákonného zástupce, nebo hráče staršího 18 let 

 
SOUHLASÍM  X  NESOUHLASÍM   s účastí hráče při tréninkové činnosti. 
 (Označte, prosím, vámi vybranou variantu) 
 

Jméno hráče: ………………………………………………………………………………………………………... 

Svým podpisem stvrzuji, že hráč nejeví příznaky nemoci COVID – 19, a zároveň jsem byl seznámen 

s pravidly pro obnovení tréninkové činnosti v oddíle národní házené ve Studénce.  

 

Ve Studénce dne …………………….  Podpis zákonného zástupce/hráče …………………………............. 


