
1. Způsob výpočtu hráčů, kteří mohou nastoupit – počet hráčů schopných účastnit se utkání se 
vypočítá tak, že se započítávají pouze hráči dané věkové kategorie, přičemž za starší dorosty 
se započítávají i mladší dorostenci a za starší žáky i mladší žáci (tzn. hodnotíme-li B družstvo 
mužů, započteme všechny muže, přičemž ze soupisky A družstva toliko dva) 

2. Prohlášení o bezinfekčnosti – klub má povinnost zajistit prohlášení od všech osob účastnících 
se na utkání vyjma diváků (např. členové pořadatelské služby, podavači míčů, fotografové 
atd.); na tom se nic nemění tím, že rozhodčí (technický delegát) kontroluje pouze osoby 
uvedené v zápise o utkání 

3. Kontrola prohlášení o bezinfekčnosti – kontrolu provádí u všech osob uvedených zápise o 
utkání delegovaný rozhodčí, případně technický delegát s tím, že  hráč, jehož prohlášení není 
předloženo, nebude připuštěn ke hře; v utkáních, na které není rozhodčí delegován, se 
kontrola neprovádí a za splnění povinnost odpovídají pouze kluby 

4. Prohlášení o bezinfekčnosti od rozhodčích a delegátů – jednotlivé komise rozhodčích zajistí, 
aby rozhodčí podepsal prohlášení o bezinfekčnosti a toto si komise  ponechá pro případnou 
kontrolu u sebe (analogicky k povinnostem členských klubů ve vztahu k hráčům a dalším 
osobám podle pravidel); může také zajistit řídící orgán soutěže. 

5. četnost prohlášení o bezinfekčnosti – mělo by být podepsáno před prvním utkáním 
(mistrovským/pohárovým/přátelským) a následně pouze v případě, že je ukončována 
karanténa nebo léčení nemoci COVID-19; jinými slovy u člověka, který nebude mít ani 
nařízenou karanténu, ani nebude léčen na COVID-19, vystačí jedno prohlášení na celý 
podzim; pořád platí, že kdo má příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), musí to oznámit klubu a neúčastnit se 
utkání; 

6. doporučení klubům ohledně desinfekce – samozřejmě v obecné rovině nelze než doporučit, 
aby kluby zajistily desinfekci při utkání. STK KFS toto doporučuje. 
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