
Jihlavská unie sportu,  
Evžena Rošického 6, Jihlava 
586 04 
 IČ: 00435911 

Jihlava, 12. 2. 2020 

 

ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JAHL 

V souladu s Rozhodnutím organizátora soutěže JAHL ze dne 5.3.2021 bude přerušený soutěžní ročník 

2020-2021 dohráván v soutěžním ročníku 2021-2022 takto: 

Rozhodnutí:  
 
1. Pokračování soutěžního ročníku bude zahájeno od 17.9.2021. 
2. Všechna odehraná utkání v soutěžním ročníku 2020-2021 jsou započítána do ročníku 2021-

2022 
3. Pro aktuální soutěžní ročník zůstávají v platnosti všechna rozhodnutí učiněná 

organizátorem soutěže v průběhu již rozehraného ročníku 2020-2021. 

 

Dohoda s provozovatelem HZS - HC Dukla Jihlava: 

1. k utkání bude obsazována stará i nová hala 
2. z důvodu výstavby "nových kabin" v místě bývalého parkoviště pod novou halou, nelze zde již 

parkovat 
3. "nové kabiny" zatím nejsou dostavěny, takže zatím je nelze využívat 
4. kabiny proto budou využívány ve staré hale 
5. přístup hráčů do nové haly je středem mezi střídačkami, nikoli z čela, jak bylo zvyklostí dosud 
6. v malé hale je zákaz přístupu diváků 
7. nutnost dodržování platných protiepidemických opatření (viz níže) 
8. cena pronájmu je platná do 30.9., od 1.10. Město rozhodne o novém ceníku - v případě změn 

vás budu informovat (zatím máte všichni uhrazeny poplatky tak, aby se mohlo dále hrát). V 
případě změn Vás budeme kontaktovat. 

Aktuální protiepidemická  opatření se v této chvíli řídí Mimořádným opatřením MZDR ze dne 

26.8.2021, tj: 

SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé dle bodu I. 13. Opatření 
•             do 20 osob bez podmínek1, 
•             ve vnitřních prostorech do 1000 osob za dodržení podmínek1, 
•             ve vnějších prostorech do 2000 osob za dodržení podmínek1, 
         
1 Podmínky dle bodu I. 16. Opatření 

         osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19, 
         osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 

dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního 
test je 72 hodin.  

 
 

 
V Jihlavě dne 3.9.2021 

Za organizátora soutěže 
Ing. Vítězslav Holub 

Jihlavská unie sportu, z.s. 

http://www.sportjihlava.cz/hokej/_ke_stazeni/1614936410_WyDzh.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

