Mistrovství ČR na krátkých tratích Račice 28.7. – 1.8. 2021
Za začátek akce se považuje středa 27.7. 2021 17,00 hodin.

Protiepidemická opatření
Všichni zúčastnění jsou povinní dodržovat aktuálně platné protiepidemická opatření – viz:
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

Pro účast osob na hromadných akcí je vyžadováno těmito mimořádným opatřeními aby:
a)

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-

2 s negativním výsledkem, nebo
c)

osoba byla očkována pro onemocnění covidprovedeném očkování s m, že u očkování uplynulo:

a doloží národním cer

kátem o

i.

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii.

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než měsíc , pokud byla aplikována druhá dávka,

iii.

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně dní, ale ne více než měsíc , nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvr ené onemocnění covid-

, uplynula u ní doba i olace
podle platného mimořádného opatření inisterstva dravotnictví a od prvního po i vního
POC an genního testu na přítomnost an genu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preven vní an genní test na stanovení přítomnos an genu viru

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
použi laickou osobou, s nega vním výsledkem, nebo

inisterstvem dravotnictví k

f)

osoba absolvovala v rámci povinného testování aměstnanc stanoveného jiným
mimořádným opatřením inisterstva dravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnos an genu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený inisterstvem dravotnictví k použi laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
aměstnavatelem, s nega vním výsledkem tato skutečnost se dokládá potvr ením od
aměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g)

osoba ve škole nebo školském aří ení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
inisterstva dravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnos an genu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený inisterstvem dravotnictví
k použi laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp čestným prohlášením ákonného ástupce osoby nebo potvr ením školy.

Vstup do areálu
Závodníci a oficiální činovníci závodu (vedoucí oddílů, rozhodčí, pořadatelé) uvedení na
seznamu – přihláškách jednotlivých oddílů.
Organi átor ávodu kontroluje vstup do areálu dle jmenného se namu
Seznamy vypracuje STK SRK ČSK na základě přihlášek a ve spolupráci s pořadatelem.
Osobami odpovědnými a dodržování hygienicko-protiepidemických opatření jsou v pr běhu celého
ávodu a jednotlivé kluby vedoucí oddíl uvedení na přihlášce Podepsaný vedoucí oddílu
prohlašuje, že všechny osoby uvedené na se namu - v přihlášce splňují výše uvedené protiepidemické
podmínky Potřebné doklady je připraven předložit ke kontrole

Doprovod – osoby neuvedené na oficiálních přihláškách, které jsou součástí závodních
týmů (trenéři, maséři, techničtí pracovníci, doprovod, další…)
Jednotlivé oddíly ašlou se nam těchto osob (Příjmení, jméno, rok naro ení) nejpo ději do pondělí
26.7. 2021 do 20 hodin na adresu zkrpata2@gmail.com.
Organi átor ávodu kontroluje vstup do areálu dle jmenného se namu.
Každá osoba uvedená na těchto se namech bude mít u sebe doklady o splnění uvedených
protiepidemických podmínek a na vy vání je připravena předložit je ke kontrole
Ostatní osoby neuvedené na seznamech
Těmto osobám bude umožněn vstup po kontrole organi átor – předložení dokladu o splnění
Protiepidemických opatření, a to i opakovaně při případném opuštění areálu (při odje du dom atp )

