LTC Mladá Boleslav, z.s.
IČ: 427 14 923
sídlo Štěpánka 28, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
zápis do rejstříku spolků vedeného u Městského soudu v Praze sp.zn.: L 2340

V Mladé Boleslavi, dne 27.4.2020
Vážení sportovní přátelé,
I.
Usnesením vlády české republiky č. 452, ze dne 23.4.2020, byl dosavadní obecný zákaz pohybu osob a
nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452. Došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně
sportujících osob na 10. Usnesení vlády je nyní koncipováno odlišným způsobem, než předešlá opatření Ministerstva
zdravotnictví. Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech
tedy platí následující podmínky:
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 sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny),
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, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je
nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Na základě jednání Výboru LTC MB ze dne 27.4.2020 s účinností od:
-

-

-

30.4.2020 se spouští rezervační systém pro členy klubu (po splnění dříve uvedených podmínek – zaplacení
členského poplatku, odeslání evidenční karty, odevzdání podepsané evidenční karty / u trénujících hráčů a
hráčů s předplatným navíc zaplacení hracího poplatku a odpracování brigád) Rezervace pro nečleny - veřejnost
a hraní veřejnosti na LTC není povolena.
1.5.2020 – a) je možné hrát čtyřhry (při zachování odstupu hráčů 2 metry a ostatních hygienických podmínek)
b) závodní hráči – trénink možný ve skupině 1 trenér + 3 hráči na kurtu
c) kurty vymezené pro závodní hráče: 1,2,3,9 / kurty vymezené pro rekreační hráče: 5,6,7,8
d) otevření okénka u kiosku – bez otevření terasy (!)
11.5.2020 – otevření terasy klubu (za dodržení dalších podmínek – bude upřesněno)

Připomínáme, že shora uvedené Usnesení umožňuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod.,
avšak se zachováním všech klíčových opatření k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného SARS-CoV-2!
II.
Brigádnická činnost – žádáme, aby se brigádníci předem hlásili správci kurtů p. Vladimíru Erbenovi, tel.:
731 565 027, který se zájemci dohodne čas brigády.
III.
Využití toalet je možné za předpokladu, že se ve vnitřních prostorech toalet nepotká více osob a zároveň je
zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou a dezinfekce míst, kterých se běžně
dotýkáme.
IV.
Máte splněné všechny členské povinnosti? Zejména odeslání evidenční členské karty a její odevzdání
podepsané správci či trenérovi?

Těším se na viděnou
Ing. Jiří Nezavdal
předseda spolku
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