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Dopis předsedům oddílů a kapitránům soutěžních divizních družstev.

Yažerlt předsedové oddílů a kapitáni divizních družstev. Je Vrám předložen materiiál ,,Zékladni
povinnosti pořadatelů, roáodčích a hnáčů družstev v divizích pro sezónu 2020-2021*.
Materiál býIzpracován a obšírně diskutován ve W JčŠS jako jakési základní pravidla ke
zvládáru současné sifuace s covidem 19. Materiál nemá zací| znepříjemňovat lidem šachy, ale
učinit vše pro to, abychom ty šachy mohli brát co nejdéle a vyhnuli se pokud možno
nepříjemným situacím, kíeré by mohly vzniknout při hromadnýchnákazách během soutěžních
utkání. Jistě, stoprocentně se ochránit pied pfipadnou nákazou bude náročné, ale při
zodpovědném chování všech účasfiúků roáodně ne nemoáré. Věřím, že všichni pochopíte
závahtost situace a,,Zěkladni povinnosti. . . 

o' budete respektovat.

Ještě bych rád vysvětlil přítomnost ustanovení o trestech. Jsou tam zaíazeny, aby náhodou
nenapadlo někoho ,,hodně soutěživéhoo'nastupovat do utkaní v karanténě, nebo snad dokonce
s pozitivním testem na covid. Bohužel nelze takovéto snahy zcela vyloučit. Ale určitě nebude
STK trestat někoho zato, že v hraci místnosti zakašlal. Pro předchiáeení sporu velrni
doporučuji používat před zahájením utkání bezkontaktní teploměr a hráče s teplotou nad
37,2"C nepřipouštět k utkaní,

Předložená pravidla by měla přispět k tomq aby se nebáli do utlcání nastoupit i naši senioři, či
zdravotrrě nějak handicapovaní hráči. Může se ale síá| že naopak tato pravidla budou
některym družstvrjm připadat neúnosná znéjakých důvodů. V tom případě se prosím
neprodleně s jasn;ýrn zdůvodněním ozvěte mně a předsedovi STK. Nevylučuji připuštění
\rýjimek ze zdravotnich důvodů, ale pokud možno bychom se jim měli vyhnout.

Děkuji všemzapochopení. Věřím, žepii zodpovědném přístupu nebude muset žádný
rozhodčí, ani STK, či W přistupovat kžáónýmrestrikcím a soutěž m'ůže proběhnout, jako by
se nic nedělo. Holt až na § roušky...
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