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Pokyny pro organizátory, týmy a ostatní účastníky BISFed turnajů v souvislosti s COVID-19  

Dle pokynů Světové zdravotnické organizace bude tento dokument pravidelně aktualizován. 
  
Úvod 

Tento dokument obsahuje pokyny pro organizační výbory (dále jen HOC) a poskytuje informace účastníkům 
mezinárodních turnajů. Měl by být čten ve spojení s místními, národními a mezinárodními doporučeními týkajícími 
se současné pandemické situace. Účelem tohoto dokumentu je pomoci HOC a účastníkům BISFed turnajů zvládnout 
specifická rizika spojená s covid a nastavit minimální požadavky na zajištění zdravotních a bezpečnostních podmínek. 
 
Doporučení pro organizátory pořádající BISFed turnaje 

Boccia je na BISFed turnajích elitním sportem a je nutné nastavit regulace pro soutěžní prostředí. Očekáváme, že 
organizátoři budou schopni implementovat nové podmínky tak, aby byla pro účastníky zajištěna bezpečnost.  
Organizační tým by měl během turnaje konzultovat situaci a přizpůsobovat se jí. Jedna z cest, jak tohoto docílit je 
jmenovat sportovní ambasadory, kteří konzultace budou koordinovat. 
 
Obecně 

HOC by měl: 

1. Zajistit, aby všichni účastníci byli:   

• Aktuálně informováni o situaci v souvislosti s pandemií;  

• Informováni o ochranných opatřeních. 

2. Informovat všechny účastníky, aby ihned kontaktovali HOC a odjeli z místa konání turnaje v případě příznaků 
covid. 

3. Zařídit, aby všechny prostory a materiály, včetně sportovního vybavení používaného během turnaje, byly 
pravidelně čištěny a dezinfikovány. 

4. Označit jednosměrné cesty pro sportovce a ostatní, kteří používají společné prostory jako např. kurt, call room a 
hrací plochu.  

5. poskytnout každému rozhodčímu vybavení, aby se zabránilo výměnám; 

6. Vymezit odpočinkovou zónu pro každý tým s omezeným počtem židlí, které budou používat pouze členové 
příslušného týmu.  

  
Opatření před turnajem  

1. Všichni akreditovaní účastníci a sportovci (včetně sportovních i osobních asistentů) jsou povinni předložit 
negativní test na COVID-19, který není starší než 72 hodin před příjezdem na turnaj. Všechny výsledky testů musí 
být předloženy HOC při příjezdu jako povinný požadavek pro účast na turnaji.  

2. V případě, že sportovní asistent bude mít pozitivní test, může být nahrazen za předpokladu, že náhradní sportovní 
asistent má negativní test před odjezdem. HOC musí být o takových náhradách neprodleně informován. U 
registrovaných sportovců, kteří mají pozitivní test na covid, nebudou povoleny žádné náhrady.  

3. Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby, které byly formálně zaregistrováni.   
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4. Každý účastník bude muset podepsat, že se turnaje účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.  

5. Průvodce turnajem by měl obsahovat popis preventivních opatření proti COVID-19, které musí dodržovat všichni 
účastníci. Tato opatření by měla zahrnovat alespoň:  

• pravidelné mytí rukou;  

• nošení roušky či krytu obličeje po celou dobu turnaje ve vnitřních prostorách. 

• dodržování vzdálenosti 1,5 - 2 m;  

• nedotýkat se očí, nosu a úst bez umytí rukou;  

• nedotýkat se povrchů;  

• minimalizovat věci, které jsou přinášeny do call roomu a na kurt za účelem snížení infekce.  

• vyhnout se fyzickému kontaktu, jako je podání ruky či objetí. 

Dokument průvodce turnajem musí obsahovat popis preventivních opatření proti COVID-19 a musí uvádět:   

1. Kde a jak bude o osoby s diagnózou COVID-19 pečováno.  
2. Kde a jak bude osoba umístěna do karantény.  
3. Jak budou sportovci a týmy informováni o případu COVID-19.  
4. Místo, kde může být větší množství osob umístěno do karantény v případě, že větší počet účastníků turnaje 

bude pozitivních na COVID-19.  
5. Předem stanovené kontakty na místní zdravotnická střediska.  
6. Časté příznaky ONEMOCNĚNÍ COVID-19 a standardní preventivní opatření. 
7. Postup izolace pro osoby s příznaky.  
8. Význam a praktické důsledky karantény a izolace a v souvislosti s turnajem. 

  
Izolace a opatření 

Místo konání turnaje a hotely musí mít prostor pro každého, kdo vykazuje příznaky COVID-19 nebo pozitivní testy.  
V případě, že osoba projeví příznaky COVID-19, bude pobývat v izolační místnosti a budou informováno zdravotnické 
zařízení, vedoucí týmu a příbuzní.  
  
Izolace musí obsahovat:  

1. Židle či fyzioterapeutické lůžko. 
2. Zásobu balené vody a trvanlivé potraviny.  
3. Odpadkový koš (automatický otevírací systém + jednorázový plastový sáček).  
4. Roztok na bázi antiseptického alkoholu nebo 70° alkohol (k dispozici u vchodu do místnosti i uvnitř). 
5. Papírové utěrky. 
6. Roušky. 
7. Jednorázové rukavice. 
8. Teploměr.  

  
Opatření během turnaje (včetně soutěžních prostor a ubytování)  

Místo konání turnaje 

• K dispozici musí být prostor pro pravidelné mytí rukou, včetně ručního sušení a papírové utěrky na jedno použití. 
Sanitární gel na ruce na bázi alkoholu a hygienická zařízení by měli být umístěny na více místech v soutěžních 
prostorech a ubytovacích zařízeních. Vše musí být pravidelně doplňováno.   

• Všechny společné prostory (warm up, kurty, šatny atd.) musí být čištěny a dezinfikovány nejméně dvakrát denně.   

• Ventilace prostor musí být zajištěna pravidelně, a to na začátku a na konci každého soutěžního dne.  
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• Podmínky účasti na turnaji:  

o Všichni účastníci si budou povinni měřit denně teplotu. 
o Každý s teplotou nad 37,5 °C bude nahlášen HOC a nebude mu umožněno se dále účastnit turnaje. Bude 

poslán do izolace a bude informováno zdravotnické zařízení.  
o Je povinností nahlásit jakékoli podezření, že člen týmu vykazuje příznaky COVID19. Osoby a všichni členové 

týmu, s nimiž byla tato osoba v úzkém kontaktu, musí být rovněž izolováni a budou moci se vrátit pouze pokud 
se prokáží negativním testem po příslušné inkubační době.  

o Při vstupu budou sportovci přejíždět vozíky vždy přes rohož namočenou v dezinfekčním roztoku.  
o Dezinfekce invalidních vozíků.  
o Dezinfekce veškerého vybavení přivezeného na turnaj.  
o Pravidelné používaní dezinfekčních prostředků na bázi alkoholu na ruce.  

• Účastníci by měli minimalizovat fyzický kontakt s ostatními, například tím, že se vyhnou shromážděním u 
vchodu/východu ze sportoviště či ve společných prostorách.  

• První pomoc a lékařské služby musí zahrnovat zdravotníky se specializací na COVID-19.  

• Organizátor zajistí:   

o Jednorázové rukavice pro sportovce, týmový personál, dobrovolníky a rozhodčí. 
o Koše s víčky pro likvidaci použitých zdravotnických materiálů. 
o Dezinfekční ubrousky na čištění klik u dveří, rukojetí toalet, rukojetí koupelnových kohoutků atd. 

• Sprchy by měly být využívány hlavně na umytí rukou, sportovci by se měli sprchovat v hotelu.  
  

Stravování a ubytování   

• Po dobu trvání akce by měla být na vhodných místech v hotelu instalována místa pro dezinfekci rukou.  

• Osoby z jednoho týmu by měli sdílet pokoje.  

• Všechny hotelové pokoje by měly být před příjezdem a odjezdem důkladně vyčištěny.  

• Pokud je to možné, tým je ubytován vždy v jednom patře a měl by mít přístup do soukromého prostoru pro jídlo 
a týmová setkání.  

• HOC by měl minimalizovat příležitosti k interakci, například společnou dobu jídla. Je třeba se vyhnout podávání 
jídla formou bufetu a jídlo by mělo být dodáváno na jiném místě pro každý tým.  

Rozhazovna 

1. Při vstupu budou instalovány kryty chránící osobu regulující vstup do rozhazovny. 
2. Osoba, řídící vstup do rozhazovny musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.  
3. Do rozhazovny budou mít přístup pouze: 

• Sportovec BC1 + 1 Trenér + 1 sportovní asistent  

• Sportovec BC2 + 1 Trenér + 1 Sportovní asistent  

• Sportovec BC3 + 1 Trenér + 1 Sportovní asistent  

• Sportovec BC4 + 1 Trenér + 1 Sportovní asistent  

• Pár BC3 + 1 Trenér + 1 Sportovní asistent pro jednoho sportovce  

• Pár BC4 1 Trenér + 1 Sportovní asistent  

• Tým BC1/BC2 1 Trenér, 1 Sportovní asistent    

V případě potřeby může do rozhazovny vstoupit 1 překladatel a jeden fyzioterapeut pro 1 tým.  

• V rozhazovně mají sportovci a všichni ostatní nasazenu ochranu dýchacích cest. 
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4. Sportovci mohou roušku sejmout pouze v případě, když se rozhazují. Doporučuje se však rouška či obličejový štít 
po celou dobu.   

5. Trenér i sportovní asistent musí mít nasazenou roušku či jinou ochranu dýchacích cest po celou dobu. 
6. Všichni z jednoho týmu dodržují časový plán a musí minimalizovat fyzický kontakt s jinými týmy. 
7. Po každém týmu, personál vyčistí kurt a dezinfikuje židle.  

 
Call room 

• Při vstupu do call roomu se účastníci seřadí ve vzdálenosti 1,5 – 2 m a čekají na pokyn vedoucího call roomu. 

• Call room by měl být dostatečně velký, aby umožňoval udržovat vzdálenost (nejméně 1,5 m) mezi účastníky.  

• Při vstupu do call roomu budou instalovány kryty chránící mezi osobu regulující vstup.  

• Osoba řídící vstup do call roomu, musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.  

• U vchodu do call roomu by měla být dezinfekční podlahová rohož a sušící koberec, přes který projedou vozíky.   

• Všichni účastníci musí mít před vstupem do call roomu změřenou teplotu.  

• Každá osoba s teplotou vyšší než 37,5 °C bude nahlášena lékařskému zástupci HOC a nebude mít možnost dále 
soutěžit, dokud se neprokáže výsledkem negativního testu. 

• V call roomu je k dispozici dezinfekce.  

• Do call room budou mít přístup:  
 

• Sportovec BC1 + 1 trenér + 1 sportovní asistent  

• Sportovec BC2 + 1 trenér + 1 covid asistent 

• Sportovec BC3 + 1 trenér + 1 sportovní asistent + 1 covid asistent 

• Sportovec BC4 + 1 trenér + 1 covid asistent 

• Pár BC3 + 1 Trenér + 1 sportovní asistent pro jednoho sportovce + 1 covid asistent  

• Pár BC4 1 Trenér + 1 covid asistent 

• Tým BC1/BC2 1 trenér + 1 sportovní asistent. 
 

• Povinná ochrana dýchacích cest (pokud nemá osoba zdravotní potvrzení, že nemůže mít roušku).  

• V každém call roomu je instalováno vzduchové oběhové čerpadlo.  

• Call room by měl být tichý, osoby v něm by mezi sebou neměli mluvit.  

• Všichni rozhodčí a další mají nasazenou roušku.  

• Rozhodčí vstupují do call roomu poté, co jsou uvnitř všichni sportovci.   

• Po rozlosování se rozhodčí zeptá vítěze rozlosování, jakou barvu si vybírá a kdo zahájí warm up jako první.  

• Pokud si sportovec přeje zkontrolovat míčky boccia soupeře, musí si nejprve dezinfikovat ruce.  

• Preventivní balíčky pro účastníky turnaje (poskytuje HOC): 

o Jednorázové roušky a plastové sáčky. 
o Malá zalaminovaná karta s důležitými informacemi.  
o Malý balíček ubrousků na bázi alkoholu.  
o Malá láhev dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu  

 
ODDÍL 2 – Změny pravidel BISFed ke snížení rizika ONEMOCNĚNÍ COVID-19  
Udržování fyzické vzdálenosti během zápasů   

S ohledem na zdravotní rizika budou implementovány následující změny pravidel BISFed (2018 v.3):  
 
1. Když sportovec nehraje, musí se přesunout 1,5 m od ostatních hráčů 

Pro udržení vzdálenosti 1,5 m mezi hráči po dobu hry, musí hráči, kteří nehrají, být mimo své odhodové boxy.  
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Hráči se přemisťují na určená místa – např. za zadní hranici odhodových boxů (všechna kola přes vozíku).  

• Pokud hráči rozhodčí řekne, aby se posunul dále, musí vyhovět.  

• Pokud hráč, který hraje, bude házet míč ze zadní části odhodového boxu, pak se hráči, kteří nehrají musí oddálit 
více. Bude-li na řadě protistrana, potom strana, která právě odehrála, opustí své odhodové boxy.  

• V soutěži jednotlivců BC3 odstraní hráč své sportovní vybavení pouze tehdy, pokud zavazí protistraně ve hře. 
 
Poté, co sportovec odehraje, rozhodčí ukáže barvu strany, která je na řadě. Po rozhodčí počká, až se strana, která 
nehraje, přesune do dostatečné vzdálenosti mimo svůj odhodový box a teprve potom dá pokyn časomíře pro spuštění 
času. Pokud si rozhodčí myslí, že při přesunu došlo k porušení pravidel, použije pravidlo 15.7.1.  
  
Dá-li rozhodčí pokyn ke hře straně, a tato se rozhodne vstoupit do kurtu, aby viděla situaci míčů, či v případě hry 
jednotlivců či a párů BC3 se strana rozhodne směrovat rampu z odhodového boxu, aniž by hráč vstoupil do 
odhodového boxu, rozhodčí dá časoměřiči ke spuštění času neprodleně. V těchto dvou případech nebude nutné 
čekat, až strana bude mít všechna čtyři kola svého vozíku uvnitř odhodového boxu.  
  
2. Hráči, kteří používají manuální herní vozíky 

Hráči, kteří používají manuální vozíky a nemají nárok na sportovního asistenta, nebo ti, kteří mají sportovního 
asistenta, ale komunikace trvá déle, mohou být v souvislosti s přesuny v nevýhodě. Proto sportovci BC2, BC3 a BC4 
mohou mít na kurtu svého covid asistenta. Tato osoba bude sedět za odhodovým boxem či na konci kurtu. Pokud 
hráč nemá svého covid asistenta, budou mu k dispozici rozhodčí či čárový rozhodčí. 
 
Toto doprovází následující změny: 
 
3. Pro hráče se sportovním asistentem: 

• V okamžiku, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune sportovní asistent hráče, který nehraje, mimo 
odhodový box. Sportovní asistent přesouvá hráče BEZ pokynu hráče.  

• Sportovní asistent BC1 může vstoupit do odhodového boxu, když vidí signál rozhodčího, že na řadě je protistrana.  

• Sportovní asistent BC3 může hráče přesunout, když vidí, jak se druhá strana připravuje, nebo když jim to rozhodčí 
řekne.  

• Hráčům BC1, kteří používají manuální vozík, pomáhá sportovní asistent na kurtu i mimo něj.  

• Pro hráče BC3, kteří používají manuální vozík, pomáhá kovid asistent kovid s pohybem na kurtu i mimo něj.  

1. Po návratu do odhodového boxu musí covid asistent odhodový box okamžitě opustit. 
2. Hráč nemůže požádat covid asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu.   

 
Sportovní či covid asistent nesmí s hráčem nijak komunikovat [pravidlo 15.5.3]. Pokud covid asistent přesune hráče 
zpět do boxu a podle názoru rozhodčího nastavuje vozík bez jakéhokoli pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.  
 
4. Hráči BC2a BC4: 

Mohou mít kovid asistenta, jehož úlohami bude:   

1. Pomoci hráči při přesunu z odhodového boxu a zpět do něj.  
2. Hráč nemusí asistenta nijak vyzývat. Ve chvíli, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune sportovní asistent 

hráče, který nehraje, mimo odhodový box. Sportovní asistent přesouvá hráče BEZ pokynu hráče.  

Platí zde však následující:   
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• Při přesouvání hráče, kteří používají manuální vozík, pomáhá sportovní asistent na kurtu i mimo něj. Po návratu 
do odhodového boxu musí však kovid asistent odhodový box okamžitě opustit. Hráč nemůže požádat kovid 
asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu.  Sportovní či covid asistent nesmí s hráčem nijak komunikovat 
[pravidlo 15.5.3]. Pokud kovid asistent přesune hráče zpět do boxu a podle názoru rozhodčího nastavuje vozík 
bez jakéhokoli pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.  

• Covid asistent sbírá míče svého/ svým hráčům. 

• Covid asistent sbírá v případě potřeby jack a mrtvé míče. 
 
Všechny kurty budou předěleny; pokud je míč vyhozen/vypuštěn mimo hřiště, zůstane tam, kde leží.  

POZNÁMKA: Pokud se rozhodčí během zápasu musí dotknout míče (např. pro měření), sportovní asistent či kovid 
asistent očistí míč mezi směnami a rozhodčí si musí vydezinfikuje ruce.   
  
ČAS NAVÍC v CALL ROOM – Call room může být otevřen o 15 minut dříve.  
  
Kontrola vybavení 

1. Míče: Před kontrolou musí být patrné, že míče byly očištěny a vydezinfikovány.   
2. Veškeré vybavení musí být před zahájením každé kontroly očištěno a vydezinfikováno.  
3. Rozhodčí, kteří provádějí kontrolu míčů, si musí dezinfikovat ruce vždy po kontrole míčů každého sportovce.  
4. U kontrol ramp je podlaha dezinfikována mezi jednotlivými kontrolami.   
5. Rozhodčí se při kontrole rampy nemusí rampy fyzicky dotknout, může instruovat osobu, která s  rampou 

pohybuje.  
6. Každý vozík ke kontrole, je před měřením vydezinfikován. Rozhodčí se při kontrole nemusí vozíků fyzicky 

dotknout, může instruovat osobu, která s vozíkem pohybuje.  
 

Hrací plocha 

• Oficiálové, trenéři a sportovní a kovidoví asistenti musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor 
atd.) po celou dobu. 

• Sportovci musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest uvnitř sportoviště, mohou ji sundat během hry. Pokud je 
to možné, je doporučeno mít nasazenou roušku stále.  

• BC3 a BC1 sportovním asistentům je doporučeno mít nasazen ochranný obličejový štít po celou dobu turnaje. 
  
Klasifikace:   

Pravidla pro klasifikaci jsou vydána Mezinárodním paralympijským výborem: 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2020- 
07/2020_06_25_IPC%20classification%20hygiene%20infection%20control%20guidelines_final.pdf    
      
  


