TJ NOVÝ JIČÍN Z.S., VÝKONNÝ VÝBOR TJ NOVÝ JIČÍN Z.S.
V Novém Jičíně 4.5.2020
Určeno : všem předsedům oddílů, klubů, spolků členům TJ Nový Jičín z.s.
Věc : ROZHODNUTÍ
Výkonného výboru TJ Nový Jičín z.s. ve věci užívání sportovišť v majetku a správě TJ Nový Jičín z.s.
k datu 4.5.2020 a dále
Výkonný výbor na svém mimořádném zasedání dne 4.5.2020 rozhodl ve věci užívání sportovišť v majetku a
správě TJ Nový Jičín z.s. takto :

I.

UKLÁDÁ

1. Používat od data 11.5.2020 jen venkovní sportoviště v majetku a správě TJ Nový Jičín z.s. (dále jen TJ
NJ) a to do odvolání ve vazbě na aktuální situaci v oblasti koronavirové infekce

2. Jedná se o tato sportoviště
- Asfaltová hřiště
- Venkovní volejbalová hřiště na Msgr.Šrámka a ul.Hoblíkova
- Tenisové kurty
- Hřiště s umělou travou
- Do doby zahájení rekonstrukce hlavní stadion
3. Při používání venkovních sportovišť je nutno dodržovat nařízení Vlády ČR a výklad Národní sportovní
agentury doplněné stanovisky a vysvětlením z diskusí zveřejněných v TV a tisku ve dnech 31.4. až
4.5.2020
- Maximální účast 100 osob včetně rozhodčích, sportovců, organizátorů, pořadatelské služby atd.
- Bez šaten a sprch
- Sportovci nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti, včetně trenerů, musí mít roušku po
celou dobu pobytu na sportovišti
- Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
- Po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce všech sportovních pomůcek
( v diskusi na ČT sport doplněno – včetně dezinfekce celého sportoviště)
- Povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody) při splnění všech výše uvedených
podmínek

4. Nepořádat žádná turnaje, zápasy ani závody na sportovištích v majetku a správě TJ Nový Jičín z.s., tyto
organizovat po dohodě na sportovištích potencionálních soupeřů

5. Pro venkovní sportoviště využívat pouze venkovní WC v tribuně fotbalového stadionu, budově tenisu a
venkovních šatnách volejbalu na Msgr.Šrámka

6. Do objektů tribuny fotbalového hřiště, UNIMO buněk (přenesení pomůcek z haly ABC), Msgr.Šrámka,
budovy tenisu, haly Loučka, kuželny, mohou vstupovat pouze a jen trenéři, kteří organizují tréninkovou
činnost a to jen za účelem vyzvednutí sportovních pomůcek, jejich použití na tréninku a dezinfekci po
ukončení tréninku.

7. Nikdo z hráčů či jejich doprovodu nemá do objektů uvedených v bodě 5. přístup a nesmí se v objektech
pohybovat, v opačném případě bude nutno objekt dezinfikovat na náklad oddílu, klubu, spolku, který
toto nařízení porušil
8. Použití venkovních sportovišť musí být naplánováno a odsouhlašeno vedoucí TVZ, paní Bartoňovou, je
nepřípustné živelné používání sportovišť bez vědomí TJ Nový Jičín z.s.
9. Plány musí být předloženy a odsouhlašeny minimálně v závěru předcházejícího týden před týdnem,
kdy bude sportoviště využito.

10. Doporučuje se vyhotovit plány tréninků do 30.6.2020
11. V plánu tréninků musí být u každé tréninkové jednotky uveden zodpovědný trenér s uvedením jeho
kontaktního telefonického čísla

II.

DOPORUČUJE

1. Zajistit Prohlášení od rodičů u hráčů do 18-ti let a od hráčů nad 18 let, že provádějí sportovní činnost
na vlastní nebezpečí a berou na vědomí možnost nákazy koronavirem při provádění této sportovní
činnosti a zároveň by součástí Prohlášení měla být deklarace bezinfekčnosti hráče

2. Jedná se o doporučení právníka k zabránění případných žalob ze strany rodičů či hráčů samotných při
možném nakažení koronavirem

3. Posečkat s organizací sportovní činnosti na všech sportovištích minimálně do 30.6.2020 a tuto
organizovat následně dle vývoje koronavirové infekce

KOMENTÁŘ VV TJ NOVÝ JIČÍN

1. V oblasti organizování sportovní činnosti je celá řada nejasností, která jsou kritizována a čeká se na
jasnou odpověď ze strany Vlády a Národní sportovní agentury

-

Školy max. 15 žáků x sport 100 účastníků

-

Podmínka dodržet odstup 2,0 metru x kolektivní a kontaktní sporty, co při utkáních

-

Dezinfekce sportoviště po každém tréninku – finanční, personální a časové zajištění dezinfekčních
prací

-

Sportování bez roušek ve vazbě na přenos viru

-

Sportování bez základní hygieny – šatny, sprchy, jak zajistit opět dezinfekci těchto prostor po
každém tréninku

-

Jaký bude zájem o tréninky ze strany oddílů, klubů, spolků a jak budou reagovat rodiče, kolik dětí
na tréninky příjde

Za seznámení se a dodržení všech bodů obsažených v ROZHODNUTÍ VV TJ Nový Jičín z.s.zodpovídají v plném
rozsahu předsedové oddílů, klubů a spolků členů TJ Nový Jičín z.s.
Toto ROZHODNUTÍ může být upraveno či zrušeno jen na základě rozhodnutí VV TJ Nový Jičín z.s., který
pověřuje předsedu TJ Nový Jičín z.s. k zajištění tohoto ROZHODNUTÍ a k operativnímu přijímání opatření ve
vazbě na vývoj koronavirové infekce ze strany Vlády a ministerstev.

Ing.Jiří Hrachovec
Předseda TJ Nový Jičín z.s.

