PROGRAM
PODPORA SPORTU
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
SPORT MSK 2021 – TJ/SK
UPŘESNĚNÍ PROGRAMU VČETNĚ
DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU
SARS COV-2
Článek 1
Preambule
1. Moravskoslezská krajská organizace ČUS (MSKO ČUS) zrealizuje v lednu 2021 PROGRAM PODPORA
SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2021 – TJ/SK (dále jen „Program“).
2. MSKO ČUS reaguje na dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2, které postihly v roce 2020 sportovní
prostředí a přetrvávají i v době vyhlášení Programu a budou dopadat na sport také v roce 2021.
3. MSKO ČUS především v důsledku dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 upřesňuje níže uvedené
pojmy Programu.

Článek 2
Upřesnění pojmů Programu
1. Soutěžící členové (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním svazem) žadatele:
Za soutěžící členy (od okresní sportovní soutěže organizované národním sportovním svazem)
žadatele uvádí nebo zadává žadatel ty členy, kteří soutěžili ve sportovních soutěžích (od okresní
sportovní soutěže organizované národním sportovním svazem) v období od 01. 01. 2019
do 01. 01. 2021 a soutěžící členové jsou řádnými členy žadatele k rozhodnému datu 01. 01. 2021.
2. Trenér s licencí:
Trenérské licence (prosté kopie trenérských licencí/tříd nebo oprávnění na jméno/a trenéra/ů) budou
vyhlašovatelem Programu uznány, pokud budou mít platnost kdykoliv v období od 01. 01. 2019
do 01. 01. 2021 a trenéři jsou řádnými členy žadatele k rozhodnému datu 01. 01. 2021. Uznávány budou
i trenérské licence, kterým skončila platnost v r. 2019 nebo 2020.
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3. Uznatelné a neuznatelné náklady Článek 6, bod 2., odst. f) se upřesňuje:
Vklady pořadatelům nebo národním popř. mezinárodním sportovním svazům k účasti ve sportovních
soutěžích a utkáních, startovné pořadatelům nebo národním popř. mezinárodním sportovním svazům
k účasti ve sportovních soutěžích a utkáních, licenční a členské poplatky národním popř. mezinárodním
sportovním svazům a členským sportovním organizacím, apod. - komplex nákladů, které jsou
podmínkou pro účast žadatele ve sportovních soutěžích a utkáních nebo slouží pro zabezpečení,
provozování a organizování sportovní činnosti.
4. Případná karanténa na SCS:
Žadatel je povinen předložit žádost se všemi přílohami a doručit jednomu z níže uvedených pověřených
administrátorů Programu. Žadatel má možnost vybrat si ze šesti měst/okresů Ostrava, Opava, Bruntál,
Nový Jičín, Frýdek Místek, Karviná, kdy se předpokládá, že žádost podá ve svém okrese. Při podání
žádosti pozemní poštou problém karantény odpadá, ale pro osobní podání s případnou konzultací:
I.) V případě, že bude z epidemiologických důvodů Servisní centrum sportu ČUS v daném
městě/okrese v karanténě, lze žádost podat v kterémkoliv jiném Servisním centru sportu ČUS.
II.) V případě, že budou z epidemiologických důvodů všechna Servisní centra sportu ČUS v šesti
daných městech/okresech v karanténě, lze žádost podat na Krajském Servisním centru sportu ČUS
(MSKO ČUS):
Moravskoslezská krajská organizace ČUS, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČO: 70926379
III.) V případě, že budou z epidemiologických důvodů v karanténě všechna Servisní centra sportu ČUS
v šesti daných městech/okresech i v MSKO ČUS určí vyhlašovatel programu, prostřednictvím
zveřejnění na https://msk.cuscz.cz/, náhradní místo a podmínky pro příjem žádostí tak,
aby od 10.1.2021 do 31.1.2021 mohl každý žadatel podat žádost s případnou osobní konzultací.

5. Případné osobní konzultace nebo osobní podání žádostí na SCS v jakémkoliv stupni Protiepidemického
systému ČR a v době nouzového stavu:
Žadatel je povinen dodržet při osobní návštěvě protiepidemická opatření.
Žadatel nesmí přijít osobně s příznaky: teplota 37,3°C a více; kašel; obtíže s dýcháním; bolesti v krku,
hlavy, zad, svalů nebo kloubů; ztráta čichu / chuti; únava; průjem; nevolnost; rýma.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Výklad a upřesnění pojmů a parametrů Programu, mimo jiné také kvůli stavu epidemie koronaviru SARS
CoV-2 v lednu 2021, podají pracovníci Servisních center sportu ČUS.

………………………………………………………………….
Ing. Marek Hájek, předseda: Jan Urban, místopředseda
Moravskoslezská krajská organizace ČUS
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