
V pondělí 22.11.2021 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se současné pandemické situace. 
Nejvíce zasáhnou dospělou kategorii volejbalové komunity a diváky. Mládežnických kategorií se 
omezení týká minimálně. 
Nejvíce budou zasaženy osoby starší 18 let, kde se sportovec, divák, rodič nebo jiný účastník zápasu 
musí prokázat očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v poslední 180 dnech. 
Zásadní zprávou je, že i nadále mohou pokračovat veškeré krajské soutěže i turnaje mládeže.  
Zde posíláme souhrn platných pravidel včetně návrhů a poznatků krajské  STK. 
 
Tréninky jsou stále beze změny. Tedy, tréninky v neměnném kolektivu, zde oddíl je povinen vést 
evidenci účastníků po dobu min. 30 dnů, ale není povinen kontrolovat bezinfekčnost.  
 
 
Pro krajské soutěže platí: 

- nelze již uplatnit antigenní testy jakéhokoliv druhu či samotesty. Výjimku mají osoby, které 
mají za sebou min. první dávku očkování, nebo mají potvrzení od lékaře, že nemohou být 
očkováni. Tyto osoby mohou i nadále využívat PCR test. 
 

- Změny termínů jsou do odvolání bez poplatku (do konce soutěžního období) 
 

- Pro mládežnické kategorie se ruší omezení počtu použití formuláře Pověření k vedení 
družstva, (příloha č.8 RS), lze využít neomezeně  

 
- Rozhodčí, zapisovatelé – zde platí pravidla pro zaměstnance, tedy provedení RAT testu, 

prohlášení 
- Trenéři – zde pro tyto účely se DPP nebere jako výdělečná činnost, pouze pokud je trenér jako 

OSVČ. 
 

- Družstva předkládají k utkání seznam účastníků, a všichni účastníci mají podepsáno prohlášení 
(verze po 22.11.2021) které si mateřský oddíl uchovává po dobu 30 dnů. (nikomu 
neodevzdává) 

 
- Jestliže na sportovní akci v proměnlivém kolektivu (utkání) je max. 20 osob, tak není nutné 

řešit bezinfekčnost 
 
 
Stručný souhrn: 
 

ml. žactvo 
- Zde platí pro dětí do 12 let (2010 a ml.) že se bezinfekčnost nekontroluje. 
- Děti ročník 2009 a 2008 – zde mají nárok na 5 PCR testů za měsíc s platností 7 dnů 
- Trenéři, doprovod – musí být očkován, nebo prodělán COVID v min. 180 dnech 
 

Doporučení STK: 
- U dětí starších 12 let zajistit před turnajem PCR test  
- Doprovod zajistit tak, aby splňoval podmínky i za podmínky použití formuláře k vedení 

družstva (trenér, rodič …) 
 
 
 
 
 



St. žactvo 
- Zde mají děti nárok na 5x PCR test za měsíc, s platností 7 dnů, před turnajem  
- Trenéři, doprovod – musí být očkován, nebo prodělán COVID v min. 180 dnech 
 

Doporučení STK: 
- U dětí starších 12 let zajistit před turnajem PCR test  
- Doprovod zajistit tak, aby splňoval podmínky i za podmínky použití formuláře k vedení 

družstva (trenér, rodič…) 
 

Kadetská kategorie 
- Děti musí splňovat bezinfekčnost, mají nárok na 5x PCR test, s platností 7 dnů 
- Trenéři, doprovod – musí být očkován, nebo prodělán COVID v min. 180 dnech 

 
Doporučení STK: 
- U dětí zajistit před utkáním PCR test  
- Doprovod zajistit tak, aby splňoval podmínky i za podmínky použití formuláře k vedení 

družstva (trenér, rodič…) 
 

Juniorská kategorie 
- Děti do 18 let mají nárok na 5x PCR test s platností 7 dnů 
- osoby nad 18 let včetně, (hráči, hráčky, trenéři, doprovod) - – musí být očkován, nebo prodělán 

COVID v min. 180 dnech 
 

 Doporučení STK: 
- U dětí mladších 18 let zajistit před utkáním PCR test  
- Osoby starší 18 let, (hráči/ky, trenér, doprovod) pokud to jde, zajistit tak, aby splňoval 

podmínky nařízení 
- Pokud družstvo nemůže splnit podmínky nařízení, doporučujeme přeložit utkání na jaro 2022 

(bez poplatku) 
 
 

Kategorie dospělých 
- osoby do 18 let mají nárok na 5x PCR test s platností 7 dnů 
- osoby nad 18 let včetně, (hráči, hráčky, trenéři, doprovod) - – musí být očkován, nebo prodělán 

COVID v min. 180 dnech 
 

 Doporučení STK: 
- U osob mladších 18 let zajistit před utkáním PCR test  
- Osoby starší 18 let, (hráči/ky, trenér, doprovod) pokud to jde, zajistit tak, aby splňoval 

podmínky nařízení 
- Pokud družstvo nemůže splnit podmínky nařízení, doporučujeme přeložit utkání na jaro 2022 

(bez poplatku) 
 
 
  
Rád bych Vás opětovně upozornil na skutečnost, že v zápise o utkání musí být uvedena poznámka: 

Před utkáním provede covid pořadatel záznam do zápisu o utkání, že všechny osoby 
na něm uvedené splňují aktuálně platné podmínky pro účast na sportovním utkání. 

 


