
                                        
                                                                                                                V Třebíči dne 16.4.2020 
 

Pravidla výluky klubu Třebíč Nuclears z.s. 
 
Dle vyhlášení vlády a právního rozkladu ČUS 6.4.2020:  
Z obecného zákazu pohybu osob pak bylo vyňato sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v 
přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, a to za současného splnění dalších podmínek, a to:  
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou 
venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny 
od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných 
osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,  
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy 
a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.  
 
PRAVIDLA VÝLUKY  
1. Přítomnost veřejnosti v areálu klubu je ZAKÁZÁNA. Vstup do areálu mají pouze registrovaní členi 
klubu –3 dvojice hráčů a 2 trenéři na jedno hřiště.  
Rozpis tréninků – jednotlivé skupiny trénují podle přesně uvedeného rozpisu s 10ti minutovou pauzou 
mezi tréninky, tak aby mohlo dojit k vystřídaní skupin. V případě, že by se potkalo více skupin na 
hřišti, příchozí dvojice, se bude pohybovat v k tomu vymezenému prostoru. 
2. Je přísně zakázáno shlukování hráčů.  
3. Dvojice jsou stále po celou dobu tréninku a nesmějí se měnit  
4. Hráči jsou povinni zapsat docházku v knize https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xW2-
vGjukkeaboKHPqq3_SOIxgC4Ehoeirs8x1smn0c/edit?fbclid=IwAR0S5nrQ23fw7npDeS6dW4uKU9
UmPPyCSm5Z8QRGzQvB_wgY6y6k1uvJ0Rs#gid=713192809.  
5. Hráči i trenéři jsou povinni mít aktivní aplikaci e-rouska.  
 
POVINNOSTI ČLENŮ  
1. Dodržovat časový harmonogram tréninkových jednotek.  
2. Hráči jsou povinni zapsat docházku v knize https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xW2-
vGjukkeaboKHPqq3_SOIxgC4Ehoeirs8x1smn0c/edit?fbclid=IwAR0S5nrQ23fw7npDeS6dW4uKU9
UmPPyCSm5Z8QRGzQvB_wgY6y6k1uvJ0Rs#gid=713192809.  
3. Mít vlastní láhev vody, je zakázáno používat toalety a pít vodu z vodovodu v areálu.  
4. Používat roušky.  
5. Používat desinfekci.  
6. Udržovat rozestupy minimálně 2m (žádné podávání rukou a plácání)  
 
ZÁKAZ VSTUPU  
1. Společná šatna  
2. Hala  
3. Restaurace  
4, Toaleta 
 
Za Třebíč Nuclears, z.s.   
                                                                        Pavel Jozek  
                                                               Místopředseda spolku      


