Opatření k provozu společnosti Regia a. s.
ze dne 01. 12. 2020
Vláda na jednání v pondělí 30. listopadu 2020 schválila konkrétní
podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření
s platností od čtvrtka 3. prosince 2020.
Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České
republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po
nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění. Od čtvrtka
3. prosince tak budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody
a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do
areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez
diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na
jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Ruší se také
zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti.
Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Opatření k městským sportovištím Varnsdorf s platností od 03. prosince 2020
Roušky ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze profesionální
sportovci při tréninku a při soutěžích!!!
a) Sportovní hala Varnsdorf
Soutěže
Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti
profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

diváků.

Doporučeno

testování

Příprava profesionální týmů
Pro vnitřní i venkovní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro
šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Příprava amatérských týmů
Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým
nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše 10 osob. Sportovat lze
venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy
a toalety nastavena režimová opatření. Doporučeno testování
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Rekreační sporty
Vnitřní sportoviště pouze do 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2. Sportovat lze venku,
vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Organizační a režimová opatření.

b) Zimní stadion Varnsdorf
Soutěže
Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Doporučeno testování
profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Příprava profesionálních týmů
Pro vnitřní i venkovní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro
šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Příprava amatérských týmů
Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1
tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše 10 osob.
Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro příchod a odchod ze sportoviště,
pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření. Doporučeno testování

Veřejnost
V případě veřejnosti (bruslení) je povolen maximální počet osob 10 na ledové ploše
s rouškou.

c) Plavecký bazén Varnsdorf
Provoz bazénu, dětského bazénu, tobogánu
Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 15 m2 provozní plochy, individuální užití služby bez
omezení do max. kapacity, skupinová aktivita do 10 osob, organizační a režimová opatření.
Školní kurzy plavání nejsou povoleny.
Maximální povolená návštěvnost na plochu bazénu je 60 osob.

Saunová centra
Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), saunové ceremoniály a parní
sauny
zakázány. Minimální teplota ostatních saun 75°C. Bez krystalického ochlazení a ledových
studen. Organizační a režimová opatření.

Další aktivity posilovna, spinning, jóga
Provozovat lze venku i uvnitř. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami. Uvnitř
maximální kapacita 1 osoba na 15 m2, skupinové aktivity max. 10 osob. Šatny, sprchy a
toalety nastavena režimová opatření. Individuální trénink v min. odstupech 2 m, s výjimkou
klient/trenér, zákaz fyzické interakce, skupinové lekce max. 9+1 při současném dodržení
min. odstupu 2 m!!!
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d) FK Varnsdorf – fotbalový a lehkoatletický stadion
Soutěže
Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. Doporučeno testování
profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Příprava profesionálních týmů
Pro vnitřní i venkovní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro
šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Příprava amatérských týmů
Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1
tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše 10 osob.
Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro příchod a odchod ze sportoviště,
pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření. Doporučeno testování.

Na nezbytně nutnou dobu od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 se omezuje provoz
na střediscích:
Bytové družstvo Regia, Západní 2755- havarijní služba nepřerušena!!!
Pondělí od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Středa od 12:00 hod. do 17:00 hod.
Správa Regia a.s. Varnsdorf, Kmochova 2136
Pondělí až Pátek od 07:00 do 12:00 hod.
Společnost Regia a.s., jako provozovatel sportoviště města Varnsdorf,
upozorňuje všechny organizátory, pořadatele, sportovní kluby, spolky
nebo veřejnost provozující sportovní činnosti k dodržování opatření.
Dále upozorňujeme, že společnost Regia a. s. Varnsdorf, nenese žádnou
odpovědnost při porušení vládního opatření. V případě jeho porušení,
jdou vždy k tíži organizátora-pořadatele akce.
Ve Varnsdorfu dne 01. 12. 2020
Mgr. Bc. Miloslav Kucer
ředitel společnosti Regia a.s.
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