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Základní údaje 

Nadřazený pořadatel: Český svaz juda, z.s.  

Odpovědné osoby: Ředitel turnaje – osoba zastupující pořadatele turnaje 

   Covid manažer – osoba kontrolující splnění opatření 

Hlavní rozhodčí 

Sportovní ředitel 

Vedoucí družstva – trenér nebo doprovod účastníků 

 

Preambule 

Základním principem po celou dobu trvání turnajů juda je chránit, a být chráněn. Předpokladem je používání 
ochranných prostředků (roušky, respirátory apod.) a dodržování všech doporučení tohoto protokolu. 
 
Pro všechny účastníky musí být cílem chránit sebe i ostatní za pomoci těchto pravidel: 

a) Dodržování sociální distance - nejméně 1,5 m kdykoliv, a kdekoliv je to možné 

b) Používání respirátorů a roušek (bez ventilů) 

c) Časté používání dezinfekce 

d) Čištění a dezinfekce všech míst označený pořadatelem 

e) Zvýšená hygiena (mytí rukou apod.) 

f) Větrání vnitřních prostor 

Rozsah opatření: 

Níže uvedená opatření dodržují všichni účastníci turnaje juda od jejich příjezdu do jejich odjezdu. Dále pořadatelé 
v době přípravy a úklidu prostor potřebných pro turnaj juda. 

Účastníci turnajů juda: 

• Pořadatelé, zajišťující přípravu a průběh turnaje, časomíra, obsluha kamer apod. 

• Covid manažer 

• Činovníci ČSJu a rozhodčí  

• Zdravotní personál 

• Vedoucí družstva a trenéři 

• Závodníci 

Účast diváků se nedoporučuje. V případě, že pořadatel přístup divákům umožní, pak musejí dodržovat aktuálně 
stanovené podmínky MZ ČR (viz. Požadavky na účastníky turnajů juda). Dále je nutné dodržet odstup diváků od 
tatami nejméně 2 m. 

Požadavky na účastníky turnajů juda 

Všichni účastníci turnaje musí splňovat aktuální platná nařízení MZ ČR. 
Účastníci turnajů juda MUSÍ dodržet tyto podmínky: 

a) Účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid – 19, 
b) Účastník doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání 

nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž 
platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin. 
 

• V případě, že účastník turnaje nesplní výše uvedené požadavky, je možné provést na místě k tomu 
pořadatelem určeném antigenní samotest. Výsledek testu kontroluje COVID manažer a zapíše jej do 
seznamu účastníků. Umožnění samotestování na místě není povinností pořadatele.  

• Pokud osoba nesplní výše uvedené podmínky, není způsobilá k účasti na turnaji juda.  

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
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Kontrola dodržení stanovených požadavků na účastníky turnajů juda: 

• Ředitel turnaje 
o Vyplní seznam pořadatelů, zajišťujících přípravu a průběh turnaje (časomíra, obsluha kamer apod.), 

osob zabezpečující zdravotní dohled na příslušném formuláři (viz. Příloha). 
o Provede kontrolu dokladů o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o 

negativním výsledku testu (platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin). 
o Kontrolu a správnost dokladů stvrdí svým podpisem. 

• Hlavní rozhodčí turnaje 
o Vyplní seznam všech rozhodčích na příslušném formuláři (viz. Příloha). 
o Provede kontrolu dokladů o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o 

negativním výsledku testu (platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin). 
o Kontrolu a správnost dokladů stvrdí svým podpisem. 
o Seznamy předává řediteli turnaje k archivaci. 

• Sportovní ředitel turnaje 
o Vyplní seznam členů STK na příslušném formuláři (viz. Příloha). 
o Provede kontrolu dokladů o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o 

negativním výsledku testu (platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin). 
o Kontrolu a správnost dokladů stvrdí svým podpisem. 
o Seznamy předává řediteli turnaje k archivaci. 

• Vedoucí družstva nebo trenér 
o Vyplní seznam svých závodníků na příslušném formuláři (na vyžádání u pořadatele turnaje). 
o Závodníci nebo jejich zákonní zástupci před odjezdem na turnaj juda předloží vedoucímu družstva  

kopie dokladů o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním 
výsledku testu (platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin). 

o Typ dokladu bude spolu s kontaktními údaji závodníka nebo jeho zákonného zástupce zapsán do 
formuláře.  

o Seznam dokladů stvrdí vedoucí družstva nebo trenér svým podpisem. 
o Seznam spolu s doklady předává Covid manažeru turnaje ke kontrole. Kopie dokladů se vracejí. 

• Covid manažer 
o Spolu se svým týmem provede kontrolu povinných dokladů (dokončené očkování nebo prodělání 

nemoci do 180 dní nebo negativní výsledek PCR, či AG testu), které před vstupem do sportovního 
areálu turnaje předloží vedoucí družstva spolu se seznamem svých závodníků. 

o Kontrolu a správnost dokladů stvrdí Covid manažer svým podpisem na předložený seznam. 
o Seznamy předává řediteli turnaje k archivaci. 

Poznámka: 
o V případě, že byl účastník turnaje testován školským zařízením v platném termínu, a není schopen 

o výsledku testu doložit záznam, může závodník nebo jeho zákonný zástupce svým podpisem na 
seznamu prodělání testu potvrdit.  

 
Seznamy budou uloženy u pořadatele turnaje pro případnou potřebu KHS po dobu 30 dnů od konání turnaje.  
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Ochranná opatření a zásady při konání turnajů juda: 
Povinná opatření  Doporučená opatření 

Platí povinné nošení respirátoru vyjma závodníků při 
rozcvičení nebo utkání, a dále pro rozhodčí na tatami 
a hlasatele. 

 Nepoužívat ochranné rukavice, s výjimkou 
specifických situací (ošetření krvácení apod.). 

Pravidelné mytí a dezinfekce rukou zvláště po 
kontaktu s jinou osobou nebo objektem. 

 V místech, kde se shromažďují účastníci turnaje 
vyznačit značky pro dodržování distance 1,5 m 

Závodníci odkládají roušky bezprostředně před 
vstupem na tatami a nasazují roušky ihned po 
skončení utkání. 

 Umožnit závodníkům dezinfekci rukou a chodidel 
pravidelně, zvláště před rozcvičením nebo utkáním 
(instalace bezdotykových dezinfekcí, rohoží 
s dezinfekcí na nohy). 

Co nejvíce dodržovat sociální distance 1,5 m   

V případě vícedenního turnaje, bude Tatami (žíněnka) 
pečlivě čištěno a dezinfikováno před zahájením 
sportovního dne. 

  

Specifické procesy a postupy:  

a) Hotel 

• Pořadatelem a provozovatelem hotelu nastavená opatření pro pobyt a pohyb při ubytování musí 
respektovat všichni účastníci turnaje. 

• Od příjezdu do odjezdu si každý účastník spravuje a manipuluje se svými zavazadly. 

• Vyjma konzumace stravy a pití nápojů platí povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu na 
veřejných místech v hotelu. 

• Pokud je to možné maximálně omezit pohyb ve veřejných prostorách hotelu.  
b) Registrace  

• Registraci výpravy provádí jen vedoucí družstva  

• Všichni zúčastnění akreditace musejí používat ochranu dýchacích 
cest. 

• Povinností je používat pouze svoje osobní psací potřeby. 
c) Vážení 

• Místnost pro vážení bude zřízena v takovém prostoru, který umožní 
sociální distance min. 1,5 m od závodníků a rozhodčích, provádějící 
vážení. 

• Plocha váhy bude dezinfikována každých 15 minut. 
d) Tabulky z losování 

• Budou k publikovány na místě, které umožní dodržování dostatečné 
sociální distance. 

e) Předávání medailí 

• V průběhu medailového ceremoniálu se bude dodržovat sociální distanc 1,5 m. 

• Doporučuje se předkládat medaile oceňovaným na podnosu. Závodníci si mohou pověsit medaile 
kolem krku sami.  

• Předávají minimalizuje fyzický kontakt s oceňovaným (třesení rukou apod.). 

• Závodníci vstupují na stupně vítězů bez roušky. 

Přílohy: Formulář - Seznam osob splňujících O-N-T 

Pokyny k vyplnění: 

Č. Jméno a příjmení 
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Kontakt na 
závodníka 

nebo 
zákonného 

zástupce 

Podpis závodníka 
nebo zákonného 

zástupce 
(v případě školního 

testu) 

1 Jméno a příjmení Rok nar. M  F Jméno klubu 
Křížkem označíte předkládaný 
dokument, potvrzení nebo test 

Mobil nebo e-
mail 

Pokud účastník 
nevlastní doklad o 
provedeném testu 



Pravidla a opatření pro pořádání turnajů juda v době pandemie COVID19 Vydání 2 dne 2.9.2021 

Strana 5 

Seznam osob splňujících O-N-T  Akce:    Datum: 

Č. Jméno a příjmení 
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Kontakt na 
závodníka 

nebo 
zákonného 

zástupce 

Podpis závodníka 
nebo zákonného 

zástupce 
(v případě školního 

testu) 

1                     

2                     

3 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

4 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

5 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

6 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

7 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

8 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

9 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

10 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

11 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

12 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

13 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

14 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

15 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

16 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

17 #NENÍ_K_DISPOZICI ###### #### 
#NENÍ_K_DISPOZIC

I 
                

Vedoucí družstva svým podpisem stvrzuje, že výše jmenované osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid19. 

 Vedoucí družstva: Kontakt: 

    

Podpis: 

 

Datum: 

              

Covid manažer turnaje svým podpisem stvrzuje, že výše jmenované osoby před vstupem na turnaj doložili kopie dokladů o dokončeném očkování nebo o 
prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu (platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin), anebo provedli na místě 
samotest s negativním výsledkem. 

 
Kontrolu provedl:           Podpis:   
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