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Doplnění k návštěvnímu řádu platné od 11. května 2020 do odvolání. 

Opatření v době koronaviru.  
 
Sportovní areál je otevřen pouze pro členy Sportovního klubu Kostelec nad Černými 
lesy, z.s. a v případě mládeže i pro jejich rodiče. Ve sportovním areálu může být mimo 

organizovaný trénink pouze 10 osob. V případě naplnění této kapacity je vstup dalším osobám do areálu 
zakázán! 
 
Při organizovaném tréninku platí tato opatření: 
 

• Sportovní činnost je organizována po skupinách jednotlivých věkových kategorií tak, aby 
maximální počet osob na sportovišti nepřesáhl 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí 
pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií). 
Budeme držet homogenní skupiny, které budou od sebe odděleny. Areál je pro tento účel 
rozdělen do čtyř sektorů. Pravá polovina UMT, levá polovina UMT, pravá polovina přírodní tráva 
a levá polovina přírodní tráva. Dle ustanovení vlády se do kvóty 100 osob nezapočítávají diváci 
(rodiče). Lze tedy odvodit, že max. počet rodičů může být 10. Z tohoto důvodu účast rodičů na 
trénincích nedoporučujeme. 

• Tréninku se mohou účastnit pouze děti, které nevykazují známky nachlazení nebo virového 
onemocnění a nemají teplotu. 

• Šatny a sprchy není možno využívat, proto účastníci tréninku přichází již převlečeni z domova. 
Před vstupem na hrací plochu každý z účastníků tréninku povinně provede dezinfekci rukou. WC 
bude otevřeno, využívat jej může v jeden čas pouze jedna osoba. 

• Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami musí být minimálně 2 metry. Vstup na hrací 
plochu je tedy dovolen pouze sportovcům a trenérům. 

• Sportovci při sportování nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest (roušku), ostatní osoby 
na sportovišti (včetně trenérů a rodičů) roušku mít musejí po celou dobu. 

• Po skončení každého tréninku bude provedena dezinfekce sportovních pomůcek (zajistí trenéři 
nebo správce areálu) 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………. 

 za SK Kostelec n. Č. l. 
 Jiří Vedral 
 předseda klubu 
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