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V Praze, dne 3. 10. 2020 

 

Vážení vedoucí oddílů, 

zasíláme Vám aktuální informace k aktuálnímu vývoji situace v ČSAR.  

1. Tréninky v období nouzového stavu 

2. Soutěže ČSAR 

3. Soutěže WRRC - On-line 

4. Jednání VV 

5. Jednání RO 

1. Tréninky v období nouzového stavu 

  Pro oddíly, které zvažují svoji tréninkovou činnost v době nouzového režimu v ČR jsme zpracovali 

níže uvedené informace.  

Jak to bude a čím se řídit. 

  a. Vyhláškami ministerstva zdravotnictví  

  b. Předpisy vydanými Vašim zřizovatelem 

  c. Předpisy vydanými v objektech, kde trénujete 

 

a. Vyhláškami ministerstva zdravotnictví (MZ) 

  Podle vyhlášky z 30. 9. 2020 platí (bod 2), tedy že registrovaní sportovci mohou ve svých oddílech 

trénovat, pakliže se připravují na plánovanou soutěž. Tomu ČSAR předešel, soutěže organizované 

svazem stále plánuje a je aktivní. 

  Citace: Bod 2 - omezení 

„sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze 

sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob 

zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; 

stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží 

organizovaných sportovními svazy,“ 

Celé znění vyhlášky je ke stažení zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-

prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf 

 

Co musí tedy oddíl v tomto bodě splnit? 

 Musí mít zaregistrované své členy v ČSAR 

 Musí pracovat na přípravě na soutěž organizovanou ČSAR 

 Nesmí přesáhnout hygienickou kapacitu 130 osob tělocvičně 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf
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b. Předpisy vydanými Vašim zřizovatelem 

Je-li oddíl registrován sám na sebe, rozhoduje sám, na základě vyhlášek MZ a OHS. Je-li oddíl 

organizován pod DDM, sokolem apod., pak je povinen respektovat nařízení svého zřizovatele. Tedy 

například pokud je oddíl pod DDM, a DDM pozastavilo volnočasovou aktivitu, je potřeba to 

respektovat. Avšak v případě, že splňujete výše uvedené podmínky z bodu a., pak je zde jistě prostor 

pro vyjednávání výjimky s DDM.  

 V případě potřeby vydání potvrzení o registrování Vašich sportovců se obraťte na ČSAR. Rádi 

Vám pomůžeme. 

c. Předpisy vydanými v objektech, kde trénujete 

  Pokud realizujete tréninky v objektech, které jsou dočasně uzavřeny, například střední školy 

v Praze, zde zřejmě řešení není a je potřeba vyhledat jiné místo k tréninku. V těchto případech by po 

Vás nemělo být vyžadováno nájemné za objednané prostory, neboť zrušení tréninku není z Vaší viny.  

Nutno podotknout, že tato opatření mohou být změněna na základě nového rozhodnutí vlády, 

ministerstva zdravotnictví, nebo OHS. 

2. Soutěže ČSAR 

Soutěže ČSAR jsou plánovány dle kalendáře ČSAR (níže uvedené změny jsou v něm 

aktualizovány).  

a. změny v soutěžním kalendáři 

14.11.2020  Podzimní pohár Sokola Jinonice Změna místa konání z Letňan do Jinonic 

21.11.2020 Pohár starosty města Říčany  Změna termínu z 17.10.2020 z důvodu uzavření haly 

 

b. model soutěží v době omezení 

V případě stávajících omezení (tedy do 130 osob v hale) by soutěže byly rozděleny do 

jednotlivých bloků, podobně, jako tomu bylo při Ceně TŠ Twist. V současných podmínkách přichází 

možná varianta rozložení soutěže například takto: 

25 osob = pořadatel + ČSAR, 100 osob sportovci + trenéři (zde by záleželo na počtu přihlášených) 

 Harmonogram Sportovců Trenérů Pořadatel ČSAR Celkem 
osob 

Páry 10:00 - 12:00  40 párů 20 trenérů 10 osob 15 osob 125 

MDFD, MDFS + Dua 13:00 - 14:30  70 20 trenérů 10 osob 15 osob 115 

DFD + JF 15:30 - 16:30 90 10 trenérů 10 osob 15 osob 125 

MDFJ 17:30 - 19:00 85 15 trenérů 10 osob 15 osob 125 

DFJ + DFS 20:00 - 21:30 96 8 trenérů 10 osob 15 osob 129 

 

 Soutěže jsou plánovány bez diváků.  

 ČSAR ve spolupráci s pořadatelem plánuje zajistit placené vstupenky formou streamu. 

(například odkaz pro sledování v mobilním telefonu / počítači apod.) 
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3. Soutěže WRRC - Online 

Podle obdržených podkladů od oddílů byla provedena registrace tanečníků do WRRC. Nyní 

čekáme na vydání WRRC pravidel s upřesněním, jak samotná videa nahrávat - uploadovat. 

Předpokládá se, že to bude probíhat do systému WRRC, a to napřímo trenérem, popřípadě, pokud 

trenér video zašle např. prostřednictvím úschovny na ČSAR, bude nahráno prostřednictvím ČSAR. 

Tento postup bude nutné ještě upřesnit, neboť celkový počet uploadů videí k soutěži odhadujeme na 

cca 25. O aktualitách Vás budeme i nadále informovat. 

4. Jednání VV 

VV zasedal 30. 9. 2020 v Praze. Na programu jednání byly mimo jiné, závěry prezentované ve 

zprávě ze schůzky některých členů po soutěži v Říčanech. VV se ke všem bodům vyjádřil v zápise. 

5. Jednání RO 

 ČSAR původně plánoval jednání RO, 11.10.2020. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR je 

nutno konstatovat, že zřejmě nemohou být bezpečně splněna nařízení ministerstva zdravotnictví  

k uspořádání jednání. Předseda RO rozhodne o zrušení této schůze, případné zaslané neodkladné 

návrhy bude řešit s výborem, popř. formou per-rollam. 

 

 

Za výbor ČSAR  

Jiří Hais - předseda svazu 

  

    

           


