Úpravy a opatření k organizaci České Powerchair Hockey ligy 2020/2021 v souvislosti s
opatřeními vůči nemoci COVID 19
Organizace soutěže
1) Snahou je odehrání plnohodnotné sezóny.
2) Výkonný výbor ČFPH z.s. je oprávněn provádět následující změny v soutěži při dodržení snahy o odehrání
sezóny v maximálním rozsahu:
a) Prodloužit sezónu nejdéle do 20. června 2021.
b) Odložit vzájemná utkání českých družstev a poskytnout jim náhradní termín, pro nemožnost sehrání
utkání během řádného ligového kola v důsledku karanténních opatření, tedy:
- v domácí izolaci či karanténě anebo čeká na nařízený test na přítomnost viru COVID-19
takový počet hráčů, že není možné složit družstvo alespoň o 6 hráčích, z čehož jsou alespoň 2
hráči s hokejkou.
c) Odložit ligové kolo z důvodu platných opatření znemožňujících jeho konání v řádném termínu.
ZÁKLADNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE
Průběh Základní části ligové soutěže pro slovenský tým (při nepřítomnosti v důsledku opatření proti viru COVID-19
souvisejících s mezi hraniční cestou)
a) V případě nepřítomnosti jen na I. kole se jejich utkání přesouvají na další tři ligová kola. Dle toho je upraven
herní program, který neodkladně ČFPH z.s. zveřejní na svých webových stránkách.
b) V případě nepřítomnosti na I. a II. kole (případně dvou jiných) bude třetina jejich utkání z původního
programu ligové soutěže zrušena. Během dalších dvou kol odehrají zbývající 2/3 utkání. Bez možnosti bodové
kompenzace za neodehraná utkání do konečného pořadí Základní části ligové soutěže. Dle toho je upraven
herní program, který neodkladně ČFPH z.s. zveřejní na svých webových stránkách.
c) V případě nepřítomnosti na I., II. a III. kole budou všechny jejich utkání z původního programu ligové soutěže
zrušena, a to bez možnosti bodové kompenzace za neodehraná utkání do konečného pořadí Základní části
ligové soutěže.
V případě neúčasti slovenského týmu na třech ligových kolech bude IV. ligového kolo zrušeno. Při možnosti ve
stejném termínu a místě konat sportovní akci, pak se místo IV. ligového kola bude konat neligový turnaj, jehož herní
systém bude včas upřesněn.
PLAY-OFF LIGOVÉ SOUTĚŽE
Kvalifikace družstev do Play-off ligové soutěže:
a) Pokud nebude v Základní části ligové soutěže měněn počet utkání dle původního programu, pak je družstvo
povinno odehrát všechny svá utkání.
b) Pokud dojde ke změně počtu utkání v Základní části ligové soutěže oproti původnímu programu, je družstvo
povinno odehrát alespoň 2/3 utkání dle aktuálního programu.
Počet týmu pro odehrání Play-off je stanoven na minimálně 3. V případě nesplnění kvalifikace do Play-off alespoň 3
týmy, pak se Play-off neodehraje, a nebude vyhlášen Mistr ČR pro sezónu 2020/2021.
Organizace ligových kol
1) Povinnosti pořadatele
2) Povinnosti pořadatele utkání budou průběžně upravována dle aktuálních hygienických nařízení.
a) Zajistit, aby měli všichni členové pořadatelské služby, stolku pro zapisovatele a brankoví rozhodčí po
celou dobu přítomnosti v hale nasazeny roušky.
b) Zajistit, aby měli všichni delegovaní rozhodčí nasazeny roušky po celou dobu přítomnosti v hale,
mimo času utkání, na který byli delegováni.
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c) Zajistit, aby měli všichni diváci nasazeny roušky. Povinnost mít nasazenou roušku se nevztahuje na
děti do 2 let věku a na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní
poruchou či závažnou alterací duševního stavu.
d) Zajistit, aby během celého ligového kola byl zajištěn odstup alespoň 2 metry mezi diváky a účastníky
utkání (rozhodčí, hráči a členové realizačních týmů). Při nemožnosti toto opatření zajistit, ligové kolo
pro diváky uzavřít.
e) Zajistit samostatnou šatnu/prostor v hale pro každé družstvo, která/é je předem vydezinfikován/a.
Zajistit, že od předání šatny/prostoru v hale družstvu, po celou dobu průběhu ligového kola až do
doby odchodu všech členů družstva z haly nemají do šatny/prostoru přístup žádné další osoby.
f) Zajistit samostatnou šatnu pro rozhodčí, která je předem vydezinfikována. Zajistit, že od předání
šatny rozhodčím, po celou dobu průběhu ligového kola až do doby odchodu rozhodčích z haly nemají
do šatny přístup žádné další osoby.
g) Zajistit v šatně pro rozhodčí a u stolku pro zapisovatele dostupnost dostatečného množství
dezinfekce.
h) Zajistit oddělené (časově či místně) příchody a odchody z plochy pro každé družstvo a rozhodčí. Toto
ustanovení platí i pro dobu před a po utkání. Ustanovení se tedy vztahuje na dobu při rozcvičení
družstev, příchodu k utkání, přestávky a odchodu po utkání.
i) Zajistit dezinfekci střídaček po každém odehraném utkání.
j) Zajistit, aby během přestávek nevstupoval nikdo na hrací plochu mimo členů aktuálně hrajících týmů.
k) Zajistit, aby členové realizačních týmů, družstev, pořadatelské služby, stolku pro zapisovatele a
rozhodčí nosili na viditelném místě akreditační kartu.
3) Povinnosti vedoucího družstva
a) Zajistit, že se utkání budou účastnit pouze členové družstva bez příznaků respiračního onemocnění.
b) Zajistit, aby měli všichni členové realizačního týmu a družstva po celou dobu přítomnosti v hale,
mimo pobytu v prostoru pro střídání a hřiště během utkání, nasazeny roušky.
c) Zajistit, aby veškeré pozdravy členů družstva s pořadateli utkání, hráči soupeře a rozhodčími
proběhly bez podávání rukou.
d) Zajistit, v případě zrušení utkání z karanténních důvodů, potvrzení o dané skutečnosti do 60 dnů od
nahlášení této skutečnosti.
4) Povinnosti kapitána
a) Zajistit, aby společný pozdrav s hráči soupeře a rozhodčími před a po utkání proběhl bez podávání
rukou.
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