
Preventivní opatření pro EUYCC 2020 
 
Vážení šachoví přátelé, 

pořadatel EUYCC 2020 se snaží udělat maximum pro zajištění bezpečnosti všech účastníků 
EUYCC 2020. 

Hráči ani jejich doprovod nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu 14 dnů před mistrovstvím nebyli v 
kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě.  
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechny stanovená preventivní opatření dle nařízení 
Ministerstva zdravotnictví ČR, dle propozic a dle pokynů pořadatele. 
U vstupů do hracích sálů budou umístěny desinfekční prostředky. 
Úklid a dezinfekci společných prostor, sociálních zařízení a hracích sálů bude provádět hotel 
dle stanovených opatření. 
Pořadatel a hotel také zajistí větrání v hracích sálech. 
Bude se hrát ve dvou sálech. V každém sále cca 52 hráčů. 
Šachovnice budou od sebe vzdáleny minimálně 1 metr. 
Do hracích sálů budou mít povolený vstup pouze hráči a rozhodčí.  
Diváci budou mít povolený vstup pouze prvních 15 minut. 
Všichni diváci musí mít při vstupu do hracího sálu zakryty dýchací cesty (nos, ústa) ochrannými 
prostředky jako je respirátor, rouška, apod. 
Z epidemiologických důvodů doporučujeme hráčům, aby měli i během partie zakryty dýchací 
cesty ochrannými prostředky.  

Situace s Covid-19 je v České republice stabilizovaná. Problémy mají především na Ostravsku, 
kde jsou šiřiteli horníci z dolů. Problémy v ČR mají velké montážní závody, ve kterých pracují 
externí pracovníci. Problémy jsou v některých velkých městech, kde někteří občané nedodržují 
pravidla. 

EUYCC se bude konta v horách – v Jeseníkách. Jedná se o ekologicky čistou lokalitu s nízkým 
zalidněním. Tato lokalita je též čistá s ohledem na Covid-19. V Koutech nad Desnou je nula 
případů Covid-19.  V celém okrese Šumperk je momentálně pouze 14 aktivních případů Covid-
19. V Hotelu Dlouhé Stráně nezaznamenali od února do dnešních dnů žádný případ Covid-19. 
Přesto je hotel připravený řešit jakékoliv problémy spojené s Covid-19. 

Věříme, že se nám společně podaří zajistit bezproblémové průběh EUYCC a že se všichni vrátí 
domů zdraví a nadšení z šachové akce. 
 
Zdeněk Fiala 
ředitel turnaje 
 


