
COVID	POKYNY	PRO	MČR	VE	VESLOVÁNÍ	

areál	Labe	arény	Račice	

Po	konzultaci	s	Krajskou	hygienickou	stanicí,	s	cílem	předejít	zdravotním	rizikům	a	ochránit	zdraví	
účastníků	Mistrovství	 České	 republiky	 žactva	 a	 seniorů	 ve	 veslování	 2020	 ve	 veslování	 nařizuji	
tato	opatření	jako	doplněk	k	Návštěvnímu	řádu	Labe	arény	Račice:	

1. Zakazuje	 se	 pohyb	 a	 pobyt	 bez	 ochranných	 prostředků	 dýchacích	 cest	 (nos,	 ústa)	 jako	 je	
respirátor,	 rouška,	ústenka,	 šátek,	 šál	nebo	 jiné	prostředky,	které	brání	 šíření	kapének,	a	 to	v	
celém	areálu	Labe	arény	Račice	od	25.9.2020	od	8-Z	hodin	do	28.9.2020	do	20-Z	hodin.	Tento	
zákaz	se	nevztahuje	na	děL	do	dvou	let	věku	a	sportovce	v	době	tréninku,	závodu	a	přípravy	na	
závod	a	na	medailový	ceremoniál	a	dále	pro	trenéry	jedoucí	podél	závodu	(a	to	pouze	po	dobu	
trvání	závodu).	

2. Roušku	je	možno	sundat	pouze	při	focení	při	medailovém	ceremoniálu,	po	nasednuQ	na	loď.	
3. Všichni	 účastníci	 (přihlášení	 závodníci,	 trenéři	 a	 doprovod)	 musí	 mít	 prohlášení	 o	

bezinfekčnosZ	 (u	 závodníků	 mladších	 18	 let	 s	 podpisem	 od	 rodičů).	 Odpovědnost	 nese	
příslušný	 oddíl/klub.	 Spolu	 s	 registračními	 průkazy	 a	 platnými	 potvrzeními	 o	 zdravotní	
způsobilosL	 je	musí	mít	 u	 sebe	odpovědný	 zástupce	 klubu/oddílu	 a	 na	 vyžádání	 funkcionářů	
regaty	předložit	ke	kontrole.		

4. Prohlášení	o	bezinfekčnosL	odevzdají	vrchnímu	rozhodčímu	i	všichni	nominovaní	rozhodčí.	Za	
bezinfekčnost	pořadatelů	zodpovídá	NOC.	

5. Každý	 Klub/oddíl	 zároveň	 odevzdá	 ještě	 před	 započeQm	 závodů	 řediteli	 závodů	 Čestné	
prohlášení	o	neexistenci	příznaků	virového	infekčního	onemocnění	(viz	Příloha	č.	2).	

6. Každý	 závodník	podstoupí	min.	1x	denně	kontrolu	aktuálního	 zdravotního	 stavu	a	 to	 změření	
teploty.	Za	splnění	odpovídají	trenéři.	

7. Každý	závodník	 je	povinen	strpět	kontrolu	aktuálního	zdravotního	stavu	změřením	teploty	při	
vstupu	od	uzavřených	prostor.	

8. Všichni	účastníci	závodů	jsou	povinni	dodržovat	rozdělení	areálu	do	zón	podle	označení:	
• závodní	zóna,	
• divácká	zóna,	
• rozhodčí,	
které	bylo	provedeno	v	souladu	s	mimořádnými	opatřením	vlády	a	pokyny	Národní	sportovní	
agentury	v	souvislosL	s	epidemií	koronaviru.	Přecházet	mezi	sektory	je	zakázáno.	V	žádné	zóně	
nesmí	být	více	než	1.000	lidí.	

9. Vstup	do	 závodní	 zóny	bude	umožněn	pouze	 závodníkům	a	 trenérům	označených	páskou	na	
ruce,	 která	 je	 považována	 za	 akreditaci.	 Kluby/oddíly	 jsou	 povinny	 zaslat	 předem	 seznam	
doprovodu	 (trenérů	 atp.)	 pro	 akreditaci	 -	 do	 24.9.2020	 na	 email:	 info@labearena.cz	—	 viz	
Příloha	 č.	 3.	 Seznam	 přihlášených	 závodníků	 bude	 předložen	 STK	 a	 každý	 závodník	 dostane	
automaLcky	akreditaci.  
Pořadatel	 je	 oprávněn	 tyto	 doprovodu	 kráLt	 -	 limit	 je	 1.000	 akreditací	 pro	 závodní	 zónu.	
Akreditační	pásky,	které	budou	opravňovat	ke	vstupu	do	„závodní“	zóny,	 	budou	k	vyzvednuQ	
na	recepci	při	příjezdu	do	areálu.	

10. Diváci	se	budou	striktně	držet	v	diváckém	koridoru	a	nevstupovat	dále	do	areálu,	hlavně	ne	do	
prostoru	určeného	pro	pohyb	a	ubytování	závodníků.	

mailto:info@labearena.cz


11. Po	 celou	 dobu	 závodů	 plaQ	 zákaz	 krátkodobého	 opuštění	 areálu	 za	 účelem	 eliminace	 rizika	
zavlečení	 nákazy	 do	 areálu	 a	 zamezení	mísení	 osob	 z	 jednotlivých	 zón.	 Krátkodobé	 opuštění	
areálu	v	době	závodů	-	za	účelem	nákupu	-	bude	umožněno	pouze	trenérům.	

12. Startovné	bude	hrazeno	bankovním	převodem	-	na	základě	faktury.	
13. Pořadatel	 si	 vyhrazuje	právo	 tyto	pokyny	měnit	a	 to	 zejména	v	návaznosL	na	aktuální	platná	

nařízení	nebo	případně	konzultace	s	krajskou	hygienickou	stanicí.	

Žádáme	 závodníky	 a	 jejich	 trenéry	 aby	 se	 zdržovali	 v	menších	 v	 uzavřených	 skupinách,	 které	 se	
nebudou	zbytečně	stýkat	se	skupinami	ostatními	(aby	se	tak	 	snížilo	riziko	šíření	jakékoli	případně	
zavlečené	nákazy	hromadně,	ale	pouze	do	omezeného	okruhu	kontaktů).	
Případné	 porušení	 výše	 uvedených	 pravidel	 bude	 považováno	 za	 závažné	 porušení	 Návštěvního	
řádu	Labe	arény	Račice	a	bude	postupováno	udělením	smluvní	pokuty	podle	čl.	8.7	Návštěvního	
řádu.	Zaplacení	smluvní	pokuty	nevylučuje	odpovědnost	za	povinnost	uhradit	veškeré	škody,	které	
v	souvislosL	s	porušením	výše	uvedených	pravidel	vzniknou.	

23.9.2020	

	 	 	 	 	 	
__________________________	

Labe	aréna	Račice	
Michal	Kurfirst,	ředitel		

Příloha:		
1. Obecná	covid	pravidla	pro	konání	MČR	ve	veslování	2020	
2. Čestné	prohlášení	o	neexistenci	příznaků	virového	infekčního	onemocnění	
3. Seznam	osob	doprovodu	klubu	/	oddílu	na	MČR	žactva,	U23	a	seniorů	ve	dnech	26.-28.9.2020	
4. Schema	areálu	s	vyznačením	zón  



	Příloha	1	
Obecná	covid	pravidla	pro	konání	MČR	ve	veslování	2020	

1.	OBECNÁ	OPATŘENÍ		

1.1.	Dodržovat	v	rámci	ochrany	zdraví	vlastního	i	ostatních	základní	hygienická	pravidla,	která	jsou	
obecně	platná,	zejména:		
• pravidelné	myQ	rukou,	zvláště	při	přípravě	a	konzumaci	pokrmů	a	nápojů,		
• myQ	rukou	po	toaletě	vždy	mýdlem	po	dobu	20-30	sekund,		
• myQ	rukou	po	jakémkoliv	jejich	znečištění,		
• používání	mýdla	(z	dávkovače)	a	dezinfekce	na	ruce,		
• dodržování	dostatečného	odstupu	od	ostatních	osob	mimo	sportoviště,		
• kašlání	nebo	kýchání	do	jednorázového	kapesníku	nebo	do	ohybu	lokte.	

1.2.	 Izolovat	 se	 při	 jakýchkoliv	 příznacích	 respiračního	 onemocnění	 do	 doby	 vyléčení,	 aby	 se	
eliminovalo	šíření	respirační	infekce.		

1.3.	Sportovní	kluby/oddíly	by	měly	v	rámci	organizování	jejich	sportovní	činnosL:		
• zajisLt	na	viditelných	místech	vnitřních	prostor	sportoviště	(šatny,	sprchy,	WC)	dezinfekci	rukou	

přípravkem	 s	 virucidním	 účinkem,	 primárně	 umožnit	 myQ	 rukou	 tekoucí	 pitnou	 vodou	 a	
mýdlem,		

• zajisLt	zákaz	vstupu	nepovolaných	osob	do	prostor	šaten	sportovců	a	realizačního	týmu,		
• zajisLt,	 aby	 se	 tréninkové,	 resp.	 soutěžní	 činnosL	přímo	 zúčastnily	pouze	osoby	bez	příznaků	

respiračního	onemocnění,		
• ustanovit	v	rámci	každého	jednotlivého	družstva/tréninkové	skupiny	zodpovědnou	osobu,	která	

všem	 sportovcům	 a	 trenérům	 příslušného	 družstva	 změří	 po	 jejich	 příchodu	 na	 sportoviště	
teplotu	bezdotykovým	teploměrem,		

• minimalizovat	kontakt	mezi	sportovci	jednotlivých	družstev	klubu	či	tréninkových	skupin,		
• zajisLt	pravidelný	úklid	a	dezinfekci	šaten	a	sociálních	zařízení	(sprch,	toalet),		
• zajisLt	pravidelné	odvětrávání	šaten,		
• vyžadovat,	 aby	 každý	 hráč/trenér/člen	 realizačního	 týmu	 používal	 výhradně	 individuální	

vybavení	pro	svou	činnost	(láhev	na	piQ,	ručník,	rozlišovací	dres	apod.).		

2.	PREVENTIVNÍ	OPATŘENÍ		

2.1.	Veslařský	klub/oddíl	zajisQ	poučení	všech	svých	sportovců	a	trenérů	a	dalších	činovníků	o	
prevenLvních	a	organizačních	postupech	týkajících	se	prevence	šíření	onemocnění	koronavirem	
zejména:		
• informace	o	symptomech,	průběhu	a	rizicích	onemocnění	koronavirem,		
• pravidla	chování	v	areálu	Labe	arény	i	mimo	ně,		
• postup	v	případě	výskytu	symptomů	onemocnění	koronavirem.		

2.2.	Postup	při	příznacích	onemocnění	koronavirem:		
osoba	s	příznaky:		



• bezprostředně	informuje	trenéra	klubu,	nebo	jinou	klubem	pověřenou	osobu	a	telefonicky	
vyrozumí	ředitele	závodu;	

• informuje	lékaře,	
• je	povinna	izolovat	se	ve	smyslu	proLepidemických	opatření	k	zamezení	šíření	mezi	účastníky	

MČR,		
• je	povinna	dodržovat	opatření	nařízená	ošetřujícím	lékařem.	

3.	OPATŘENÍ	SOUVISEJÍCÍ	S	KONÁNÍM	MČR	

3.1	Prostor	závodiště	bude	rozdělen	na	sektory:		

• Prvním	 sektorem	 (závodní	 zónou)	 bude	 celé	 závodiště	 včetně	 depa,	 ostrova	 a	 cesty	 podél	
závodní	 dráhy	 a	 prostoru	 za	 Regatou.	 Tohoto	 sektoru	 mají	 přístup	 pouze	 akreditovaní	
závodníci	a	trenéři.	

• Druhým	sektorem	(divácká	zónou)	bude	divácká	 tribuna	a	prostor	nad	ground	boxy	včetně	
restaurace.		

• TřeQm	 sektorem	 (zónou	 pro	 rozhodčí)	 bude	 cílová	 věž	 a	 prostor	 kolem	 (od	 vážnice	 až	 po	
prostor	 pro	 vyhlašování	 vítězů).	 Tohoto	 sektoru	 mají	 přístup	 pouze	 rozhodčí	 a	 direktoriát	
závodu.	

3.2	Pořadatel	umísQ	nádoby	s	dezinfekčním	roztokem	do	vnitřních	společných	prostor	a	účastníci	
MČR	jsou	povinni	je	využívat.	

3.3	Kluby/oddíly	jsou	povinni	zajisLt	desinfekci	pro	vlastní	členy	(na	ruce,	madla	vesel,	slajdy	atp.).	

3.4	Kluby/oddíly	přijmou	taková	opatření,	aby	zamezily	shromažďování	větších	skupin	osob.		

3.5	Ceremoniály	a	interview	se	budou	konat	při	dodržení	opatření	omezujících	kontakt	sportovců	a	
dalších	osob.		

 



	Příloha	2	
Čestné	prohlášení	o	neexistenci	příznaků	virového	infekčního	onemocnění	

Regata:		 	 Mistrovství	České	republiky	žactva,	U23	a	seniorů	ve	veslování	2020	
Datum	konání:		 26.	až	28.	2020	
Místo	konání:		 Labe	aréna	Račice	

Klub	/	oddíl:		 	 ……………..………………………………………………………..…..	

Zástupce	klubu:		 ………………………………………………………….…………………	

Mobilní	telefon:		 …………………………………………………………………..………..	

Počet	startujících	sportovců	:	………………													Počet	členů	doprovodu:	…………..	

Prohlašuji,	že	mi	není	známo,	že	se	u	startujících	sportovců	a	členů	doprovodu	našeho	klubu	/	
oddílu	 na	MČR	 ve	 veslování	 v	 posledních	dvou	 týdnech	projevily	 příznaky	 virového	 infekčního	
onemocnění	 (např.	 horečka,	 kašel,	 dušnost,	 náhlá	 ztráta	 chuL	 a	 čichu	 apod.)	 a	 že	 jim	 nebylo	
nařízeno	karanténní	opatření.		

Prohlašuji,	že	v	10	kalendářních	dnech	před	akcí	startující	sportovci	a	členové	doprovodu	nepřišli	
vědomě	 do	 styku	 s	 fyzickou	 osobou	 nemocnou	 infekčním	 onemocněním	 nebo	 podezřelou	
z	nákazy.		

Prohlašuji,	že	jsem	byl	seznámen	s	vymezením	osob	s	rizikovými	faktory	a	s	doporučením,	abych	
zvážil	tyto	rizikové	faktory	při	rozhodování	o	účasL	na	akci.	

Zavazuji	se	ke	striktnímu	dodržování	hygienických	opatření	během	MČR	ve	veslování	všemi	členy	
týmu.	 Při	 opakovaném	 porušení	 těchto	 opatření	 mohou	 být	 členové	 týmu,	 kteří	 se	 porušení	
dopusLli,	 vyloučeni	 z	MČR	 ve	 veslování	 a	 sankcionováni	 v	 souladu	 s	 Návštěvním	 řádem	 Labe	
arény	Račice.	

V	.......................................	

Dne	................................		 	 	 Podpis	……………………………………………	

	 	 	 	 	 	 Klub	/	oddíl	…………………………………….	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (razítko)


