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Výklad STK ČSA k organizaci soutěží ČSA od 18.9.2020 ve smyslu omezujících, 

bezpečnostních a hygienických opatření spojených s SARS-CoV-2 

 

Aktuální vládní nařízení a zákonné normy České republiky mají vždy přednost před 

ustanoveními a doporučeními uvedenými v tomto dokumentu. Účastníci soutěží 

organizovaných Českou softballovou asociací jsou povinni dodržovat všechna platná 

ustanovení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví. Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy, Národní sportovní agentury a krajských hygienických stanic. 

Veškeré vnitřní předpisy a řády a nařízení České softballové asociace pozbývají platnosti 

okamžikem, kdy se dostanou do rozporu se zákonnými normami ČR, zejména konkrétními 

nařízeními Vlády ČR a jejích ministerstev či hygienických stanic. 

 

V souvislosti s bojem proti šíření SARS-CoV-2 vydává STK ČSA bezpečnostní a hygienické 

pokyny spojené úpravou Pravidel softballu, Soutěžního řádu, Technického řádu a Specifikací 

soutěží. S ohledem na fakt, že během hry není vždy zaručena vzdálenost min. 2 metry mezi 

účastníky a zároveň dochází ke kontaktu různých účastníků s míčem ev. pálkou či ochrannými 

pomůckami je třeba zaujmout doplňující nařízení a doporučení ve smyslu ochrany účastníků 

utkání. Smyslem ustanovení je si uvědomit, že by se v průběhu hry měla minimalizovat šance 

kapénkového přenosu nanočástic minimálně od členů jednoho družstva na druhé nebo na 

rozhodčí. 

 

Úprava pravidel softballu 2019 – 2021 

 

Pravidlo 1.1.4. Domácí družstvo a družstvo hostů 

Při dvojutkání se dugouty nemění. Každé družstvo zůstává v průběhu celého dvojutkání na stejné 

hráčské lavičce (Platí i pro EXL mužů. Domácí tým je v druhém utkání hostem, ale setrvá 

v dugoutu u 3. mety).  

 

Pravidlo 2.1.5. Lavička a 3.5. Členové a zástupci družstva. Ve smyslu pravidla se zakazuje během 

utkání: 

a) plivat nebo jakkoliv úmyslně vypouštět z úst či nosu sliny či části sliznice. 

b) olizovat si rukavičky či ruce při startu na pálce nebo během hry v poli. 

c) Žvýkat tabák nebo pojídat semínka ve slupce případně jiné činnosti zahrnující plivání. 

 

Důsledkem je: 

a) Za první porušení pravidla je viník napomenut. 

b) Za druhé porušení pravidla je viník vyloučen. 
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Ve smyslu pravidel o nadhazování 4.3.5.a) 

a) olizovat si či naslinit si prsty před dotykem ruky s míčem  

 

Důsledkem je:  

a) jedná se o nesprávné provedení nadhozu, následuje vyhlášení nesprávného nadhozu 

(Illegal pitch) 

b) Opakované porušení má za následek vyloučení nadhazovače z nadhazování (Nesprávný 

nadhazovač dle pravidla 4.8.) 

   

Úpravy Technického řádu kapitola III. - Povinnosti pořadatele: 

1. Pořadatel utkání je povinen zajistit dostupnost dezinfekce na materiál a na ruce před 

utkáním, v jeho průběhu a po konci utkání na každé hráčské lavičce a v boxu zapisovatelů 

(k dispozici rozhodčím). 

2. Pořadatel je povinen zajistit úklid hráčských laviček (PET lahve, odpadky) a desinfekci 

dotykových ploch (např. umyvadla v dugoutu) před a po každém utkání/dvojutkání resp. 

při výměně družstev v dugoutu (např. v areálech, kde se hrají turnaje nebo dvě soutěže 

za den). 

3. Toalety musí pořadatel dezinfikovat před utkáním, mezi utkáními (turnaje, dvojutkání) a 

po utkání. Pořadatel zajistí dostupnost dezinfekce na každé toaletě (kabince).  

4. Pořadatel nebo správce areálu umístí do prostoru toalet a sprch letáky s pokyny, jak 

dezinfikovat toalety a dotykové části umyvadel (bateriové části přívodu vody) a jak si 

správně mýt ruce. Umístění dezinfekce by mělo být viditelně označeno spolu s pokyny o 

nebezpečí vnitřního užití dezinfekcí.  

5. Na žádost nadhazovače či na základě pokynu rozhodčího průběžně dezinfikovat hrací 

míče. 

6. Pořadatel nebo správce areálu umístí v areálu letáky s pokyny pro udržování 

odstupu 2 m mezi účastníky (diváci, návštěvníci, organizátoři) akce pohybujícími 

se v areálu. 

7. Pořadatel vyznačí na tribunách (pokud jsou to samostatné stavební celky nebo 

montované či mobilní tribuny) značky na místech k sezení tak, aby byla udržena 

vzdálenost mezi sedícími na min. 2 metry. 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s dotykem míče a materiálu 

 

S ohledem na fakt, že se míče pravidelně dotýkají minimálně oba nadhazovači, kečrové a 

rozhodčí doporučuje STK ČSA tato opatření: 
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1. Rozhodčímu na domácí metě použití latexových či jiných přiléhavých rukavic. Rozhodčí 

by měl pravidelně dezinfikovat ruce v případě, že nepoužívá rukavice. Zároveň se 

rozhodčímu doporučuje minimalizovat čas držení a dotyku s hracími míči. 

2. Rozhodčí by měl mít při kontrole materiálu před utkáním nasazené ochranné rukavice 

nebo si dezinfikovat ruce před i po kontrole. 

3. Po utkání je nutné dezinfikovat společný materiál, zejména omotávky pálek, kečrovské 

vybavení ev. i míče. 

4. Na žádost nadhazovače či na základě pokynu rozhodčího je možné v průběhu hry 

dezinfikovat hrací míče (za dezinfekci je zodpovědný hlavní pořadatel). 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s ochranou úst 

 

1. Vzhledem k tomu, že při pobytu na hráčské lavičce nelze zaručit odstup 2 m mezi hráči, 

kauči a náhradníky, doporučuje se mít při pobytu v dugoutu nasazenou ochranu úst.  

2. Ve hře samotné není odstup 2 m zaručen v okolí domácí mety, a to zejména mezi 

rozhodčím a kečrem. Aplikací běžné chirurgické roušky na masku (viz. obrázek) je možné 

omezit přenos kapének a zároveň neomezovat rozhodčího a kečra ve sportovním výkonu. 

Použití roušky na masce rozhodčího a kečra je doporučeno. 

 

 

 

 



 

Česká softballová asociace  |  Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40, 160 17, Praha 6  |  IČ 48546542  |  DIČ CZ48546542 

č.ú. 154935933 / 0600  |  email: info@softball.cz  |  telefon: 242 429 230  |  www.softball.cz 

Rozhodčí či kečr samozřejmě může použít roušku či jinou ochrnu úst přímo na obličeji. Je zřejmé, 

že rozhodčí či kečr se při rozehře pohybuje a případně sundavá masku (s rouškou), ale zároveň 

se předpokládá, že při pohybu dělá všechno proto, aby při vyhlašování rozhodnutí byl ve 

vzdálenosti alespoň 2 m od ostatních účastníků (s výjimkou tečování). Podle právního výkladu 

České unie sportu rozhodčí roušky používat nemusí. 

3. V souladu se státní legislativou (dokud nebude změněna) je nutné nosit ochranu úst mimo 

hřiště, kde není zaručen odstup osob alespoň 2 metry. Toto ustanovení se týká i přilehlých 

prostor hřiště, tribuny a diváků. 

4. Kaučům pohybujícím se mezi hřištěm a lavičkou se doporučuje nosit roušku při jejich 

pobytu v dugoutu. Na hřišti není nutné mít roušku nasazenou za předpokladu odstupu 

alespoň 2 metry od hráčů a rozhodčích. 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s hráčskou lavičkou 

 
1. Hráčům, kaučům a všem osobám pohybujícím se mezi hřištěm a lavičkou se doporučuje 

nosit roušku při jejich pobytu v dugoutu.  

2. Hráčům, kaučům a rozhodčím se doporučuje, aby v průběhu utkání používali vlastní 

viditelně označenou lahev na pití. 

3. Vedoucím družstev se doporučuje ustanovit v rámci každého jednotlivého 

družstva/tréninkové skupiny zodpovědnou osobu, která všem sportovcům a 

trenérům příslušného družstva změří po jejich příchodu na sportoviště teplotu 

bezdotykovým teploměrem. 

 

Doporučení ve smyslu komunikace na hřišti a mimo něj 

 

1. Při komunikaci rozhodčích, kaučů s rozhodčími a kaučů s hráči bližším než 2 metry je 

doporučeno, aby kauči a rozhodčí použili ochranu úst (roušku). 

2. Běžný zvyk podávání rukou trenérů a rozhodčích před a po utkání se doporučuje 

vynechat. 

3. Nástup družstev před utkáním je možný, ale není povinný. Je možné, aby tým hrající jako 

první v obraně nastoupil přímo do pole na polařské pozice. 

4. Po skončení utkání se doporučuje pozdrav pouze nastoupením na spojnici domácí mety 

a mety paralelní s jejich lavičkou. Pozdraví se pokynutím ruky či čepice bez podávání 

rukou, dotyku (plácání) či přímého kontaktu. Pokud si hráči či zástupci týmů či 

rozhodčí ruce podají měli by tak učinit pouze s ochranným prostředkem dýchacích 

cest (v roušce) a poté si ihned vydezinfikovat ruce. 

5. Zápis o utkání se doporučuje sepsat přímo na hřišti mimo uzavřené prostory.  
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6. Konání ceremoniálů před a po utkání se nedoporučuje. 

 

Doporučení ve smyslu využití šaten, sprch a toalet 

 

1. Šatny a sprchy je možné využít tak, aby byl zaručen odstup osob alespoň 2 metry. 

Nedoporučuje se využívání šaten pro týmové porady či shlukování osob.  

2. Zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo 

skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku. Instruovat hráče, aby omezili čas strávený 

v šatně na nezbytné minimum. 

3. Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně. 

4. Na toaletách by se měl pohybovat omezený počet osob tak, aby si udržovali odstup min. 

2 metry. 

5. Uživatelům toalet se doporučuje po použití vydesinfikovat povrch toalety, kde dochází 

k dotyku s povrchem těla. 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s prodejem občerstvení a 

pohybem účastníků akce ve vnitřních prostorách staveb 

 

1. Zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k 

tomu, aby nejlépe platili platební kartou. 

2. Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, 

zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky 

provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. 

3. Zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 

prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě 

sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně/areálu. 

 

Reference: 

• Pokyny WBSC k návratu ke sportování (ENG) 

https://www.softball.cz/download/2020/Return_to_BB-

SB_Guidelines_20200527_ENG.pdf 

• Právnický výklad advokátní kanceláře ze dne 25.5.2020 zpracovaný pro Českou unii 

sportu na Usnesení vlády ČR ze dne 18.5.2020 

https://www.softball.cz/download/2020/vyklad_CUS_20200518.pdf  

• Pokyny Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020 

https://www.softball.cz/download/2020/specifikace_pokyny_2505.pdf 

• Kde je nutné nosit roušku od 25.5.2020 

https://www.softball.cz/download/2020/Return_to_BB-SB_Guidelines_20200527_ENG.pdf
https://www.softball.cz/download/2020/Return_to_BB-SB_Guidelines_20200527_ENG.pdf
https://www.softball.cz/download/2020/vyklad_CUS_20200518.pdf
https://www.softball.cz/download/2020/specifikace_pokyny_2505.pdf
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https://www.softball.cz/download/2020/kde_musim_mit_rousku_2505.pdf 

• Mimořádné opatření MZČR platné od 19.9.2020 prodej občerstvení a pohyb osob 

ve sportovních areálech 

https://www.softball.cz/download/2020/MO_MZCR_omezeni_provozoven_a_provozu_sl

uzeb_od_19-9-2020.pdf 

• Mimořádné opatření MZČR platné od 18.9.2020 od 18:00 omezující sportovní 

shromáždění 

https://www.softball.cz/download/2020/MO_MZCR_zakaz_a_omezeni_hromadnych_akc

i_od_18-9-2020.pdf 

• Mimořádné opatření MZČR platné od 18.8.2020 od 0:00 nařizující povinné nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb a 

v prostředcích veřejné dopravy 

https://www.softball.cz/download/2020/MO_MZCR_noseni_ochrannych_prostredku_dyc

hacich_cest_od_18-9-2020.pdf 

• Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10/2020 platné od 21.9.2020 

vyžadující nošení ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných 

venkovních akcích nad 100 osob organizovaných na území Hl. m. Prahy 

https://www.softball.cz/download/2020/Nariz_HSHMP_c_10_2020_ochrana_dych_cest_

venkov_hromad_akce_nad_100_osob.pdf 

• Metodický pokyn hlavní hygieničky České Republiky k jednotnému postupu 

krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí 

https://www.softball.cz/download/2020/Metodicky_pokyn_HHCR_k_postupu-krajskych-

hygienickych-stanic.pdf 

• Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 

– Národní sportovní agentura 

https://www.softball.cz/download/2020/NSA_pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-

COVID-19.pdf 

 

 

V Praze dne 18.9.2020 

Vojtěch Albrecht  

Předseda STK ČSA 
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