OPATŘENÍ
Ochrana nosu a úst
(roušky, respirátory apod.)
Hromadné akce ve vnitřních
a venkovních prostorech

Amatérští sportovci
Sportovní zařízení a sportovní
příprava organizovaných
sportovců včetně sportovních
kroužků

Tréninky

Sportovní soutěže

CHEER

1

2

5

4

Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze profesionální sportovci
při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších prostorech.
Bez roušek pouze profesionální sportovci
při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších prostorech.
Bez roušek pouze profesionální sportovci
při tréninku a při soutěžích.

500 osob venku, 100 uvnitř

100 osob venku, 50 osob uvnitř

50 osob venku, 10 osob uvnitř

6 osob

2 osoby

Amatérští organizovaní sportovci: sportovat
lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné
sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.
Venkovní sportovní příprava bez omezení.
Provoz šaten a sprch bez omezení za dodržení
zvýšených hygienických opatření.

Amatérští organizovaní sportovci: sportovat
lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné
sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících
sportovců. Venkovní sportovní příprava
bez omezení. Pro příchod a odchod
ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety
nastavena režimová opatření.

Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní
přípravu maximálně na jedné sportovní
ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě
se společně připravujících sportovců,
nejvýše 10 osob. Sportovat lze venku, vždy
pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro příchod
a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy
a toalety nastavena režimová opatření.
Doporučeno testování.

Amatérští organizovaní sportovci:
Sportovat lze pouze venku, max. do 6 osob
na jednom sportovišti, režimová opatření,
aby bylo zabráněno setkání osob z různých
skupin. Šatny, sprchy a ostatní vnitřní
prostory mimo sportoviště jsou uzavřená,
pro toalety nastavena režimová opatření.
Doporučeno testování.

Amatérští organizovaní sportovci:
Sportovat lze pouze venku, max. do 2 osob
na jednom sportovišti, nastavena taková
režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání
osob z různých skupin. Šatny, sprchy,
a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště
jsou uzavřená, pro toalety nastavena režimová
opatření. Doporučeno testování.

Venku
(v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích):
bez omezení, bez roušek

Venku
(v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích):
bez omezení, bez roušek

Vnitřní sportoviště:
1 skupina dlouhodobě se připravující, bez roušek,
v ostatních prostorách zvýšená hyg. opatření

Celkem diváků: 1000 venku/500 uvnitř.
Venku: max. 500 diváků v sektoru,
max. 2 sektory.
Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru,
max. 2 sektory uvnitř.

Venku
(v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích):
společně max 2 skupiny (2 týmy), bez roušek

Venku
(v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích):
6 osob s výjimkou členů domácnosti, s rouškou

Venku
(v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích):
2 osoby s výjimkou členů domácnosti, s rouškou

Vnitřní sportoviště:
1 skupina dlouhodobě se připravující, bez roušek
při tréninku, v ostatních prostorách rouška

Vnitřní sportoviště:
nejvýše 10 osob, s rouškou

Vnitřní sportoviště:
nelze

Vnitřní sportoviště:
nelze

Celkem diváků: 500 venku/250 uvnitř.
Venku: max. 250 diváků v sektoru,
max. 2 sektory venku.
Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru,
max. 2 sektory uvnitř.

Profesionální a amatérské soutěže
bez přítomnosti diváků.
Pravidelné testování profesionálních
sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Profesionální soutěže bez diváků.
a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže
zakázány. Pravidelné testování profesionálních
sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Profesionální soutěže bez diváků
a ve specifickém režimu. Amatérské
soutěže zakázány. Pravidelné testování
profesionálních sportovců, rozhodčích
a realizačních týmů.

Online z domova/venku

Online z domova/venku

max 6 osob, s výjimkou členů domácnosti,
s rouškou

max 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti,
s rouškou

Virtual z tělocvičen A - klubové tělocvičny
Virtual z tělocvičen B - stream
Soutěž naživo - malé divize

Cheer soutěže

3

CAT

Soutěž naživo - týmovky pro 25 lidí

Virtual z tělocvičen C- oficiální soutěžní místa
Soutěž naživo- malé divize
Soutěž naživo - týmovky do 9 lidí
Soutěž naživo- týmovky pro 25 lidí

Popis jednotlivých soutěží naleznete na druhé stránce dokumentu

Virtual z tělocvičen A - klubové tělocvičny
• tým natočí sestavu v tělocvičně a zašle
organizátorovi
• omezené kategorie (Individual, Doubles,
PS, GS, Tým max 9 lidí (+1trenér))
• možnost specifických, upravených sestav
(např. bez přechodů, tance, pokřiku, kratší
celkový čas sestavy, sestava dle natočené
předlohy, pouze nižší levely, pouze základní
stuntové prvky, bez pyramid,..)
• pro rovnocenné podmínky organizátor
nabídne prostor s plnohodnotnou plochou
• nutnost dodržování hygienických pravidel
• video se sestavou bude ohodnoceno
porotcem online
• zveřejnění videí + vyhlášení výsledků online

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_sport_final_29112020.pdf

Popis jednotlivých soutěží při variantě CAT 1 a 2
OPATŘENÍ

1
Soutěž naživo - malé divize
• 1 oficiální místo
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 250 osob v zázemí
• soutěž pro 400 účastníků, 170 vystoupení, 1 min sestava,
8:00-20:00
• soutěž rozdělená na bloky dle počtu osob
• po ukončení každého bloku se musí vyklidit prostor
a vše uklidit a připravit pro další blok
• vystoupení se střídají dle divizí, max 200 vystupujících
na 1 blok soutěžního dne
• 80-90 vystoupení/blok, 2 bloky/soutěžní den
• večerní blok performance
• porotci na místě soutěže
• vyhlášení na konci každého bloku
• stream pro diváky/v případě možnosti haly max 500 diváků
ve 2 sektorech po 250

Sportovní
soutěže

Nevýhody: pro zbytek klubu, který bude soutěžit v jiném bloku,
bude potřeba zajistit místnost, příp. možnost přijít jako divák

2
Soutěž naživo - týmovky do 9 lidí
Virtual z tělocvičen A - klubové tělocvičny
• tým natočí sestavu ve své domácí tělocvičně a zašle
organizátorovi
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 50 osob uvnitř zařízení
• možnost všech kategorií
• možnost specifických, upravených sestav (např. bez přechodů,
tance, pokřiku, kratší celkový čas sestavy, sestava dle natočené
předlohy, pouze nižší levely, pouze základní stuntové prvky,
bez pyramid,..)
• pro rovnocenné podmínky organizátor nabídne prostor
s plnohodnotnou plochou
• nutnost dodržování hygienických pravidel
• video se sestavou bude ohodnoceno porotcem online
• zveřejnění videí + vyhlášení výsledků online

• 2-3 oficiální soutěžní místa (tělocvičny)
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 125 osob
uvnitř zařízení
• možnost všech kategorií
• klub přijede na jedno ze soutěžních míst
• každé místo má svůj harmonogram dle velikosti klubu
a počtu sestav, max 125 osob v jeden čas
• nutnost dodržování hygienických pravidel
• na každém stanovišti bude vystoupení natočeno
organizátorem
• video se sestavou bude ohodnoceno porotcem online
• zveřejnění videí + vyhlášení výsledků online
Výhody: 1 klub na 1 místě

Výhody: 1 klub na 1 místě

• 1-2 oficiální místa
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 125 osob v zázemí
• soutěž pro 500 účastníků, 50 vystoupení, 2 min sestava,
7:00-22:00
• soutěž rozdělená na bloky dle počtu osob
• po ukončení každého bloku se musí vyklidit prostor
a vše uklidit a připravit pro další blok
• vystoupení se střídají dle divizí, max 100 vystupujících
na 1 blok soutěžního dne
• 10 vystoupení/blok, 5 bloky/soutěžní den
• večerní blok performance
• porotci na místě soutěže
• vyhlášení na konci každého bloku
• stream pro diváky/v případě možnosti haly max 250 diváků
ve 2 sektorech po 125
Nevýhody: pro zbytek klubu, který bude soutěžit v jiném
bloku, bude potřeba zajistit místnost, příp. možnost přijít jako
divák

Soutěž naživo - malé divize

Soutěž naživo - týmovky pro 25 lidí
• 1 oficiální místo
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 250 osob v zázemí
• soutěž pro 1000 účastníků, cca 50 vystoupení,
2-3 min sestava, 7:00-22:00
• soutěž rozdělená na bloky dle počtu osob
• po ukončení každého bloku se musí vyklidit prostor
a vše uklidit a připravit pro další blok
• vystoupení se střídají dle divizí, max 200 vystupujících
na 1 blok soutěžního dne
• cca 12 vystoupení/blok, 5 bloků/soutěžní den
• večerní blok performance
• porotci na místě soutěže
• vyhlášení na konci každého bloku
• stream pro diváky/v případě možnosti haly max 500 diváků
ve 2 sektorech po 250
Nevýhody: pro zbytek klubu, který bude soutěžit v jiném bloku,
bude potřeba zajistit místnost, příp. možnost přijít jako divák

Virtual z tělocvičen C - oficiální soutěžní místa

Virtual z tělocvičen B - stream
• tým streamuje sestavu ze své domácí tělocvičny,
přes připojení k organizátorovi
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 50 osob uvnitř zařízení
• organizátor přepíná kamery/připojení dle divizí a klubů
• každý klub vlastní organizace
• každý klub vlastní zařízení
• a) porotci hodnotí streamovanou sestavu (nebezpečí nekvalitního záznamu, připojení na obou stranách)
• b) záznam se uloží, porotce hodnotí uložené video
• vyhlášení online
Výhody: 1 klub na 1 místě
Podmínky: připojení k internetu, kvalitní záznam, technická
zručnost, dobrá logistika

• 1 oficiální místo
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 125 osob v zázemí
• soutěž pro 400 účastníků, 170 vystoupení, 1 min sestava,
7:00-22:00
• -soutěž rozdělená na bloky dle počtu osob
• po ukončení každého bloku se musí vyklidit prostor a vše
uklidit a připravit pro další blok
• vystoupení se střídají dle divizí, max 100 vystupujících na
1 blok soutěžního dne
• 40-50 vystoupení/blok, 4 bloky/soutěžní den
• večerní blok performance
• porotci na místě soutěže
• vyhlášení na konci každého bloku
• stream pro diváky/v případě možnosti haly max 250 diváků ve 2 sektorech po 125
Nevýhody: pro zbytek klubu, který bude soutěžit v jiném bloku,
bude potřeba zajistit místnost, příp. možnost přijít jako divák

Soutěž naživo - týmovky pro 25 lidí
• 1 oficiální místo - v tomto počtu nelze zajistit dostatečnou
konkurenci
• max 100 účastníků/blok, 4 týmy/blok
• nejvýše 1 skupina na jedné ploše, max 125 osob v zázemí

