Zápis z losování Veslařské regaty – Memoriál Jiřího Vejlupka
Losování proběhlo dne 2. 9. 2021 od 18,00 hod. v loděnici pořadatele.
Přítomni: Z. Janků, H. Rejthar, P. Bříza.
Přihlášky k závodům zaslaly tyto oddíly: SK Hamr, TJ Chemička Ústí, TJ VS Tábor, ČVK
Praha, VK Smíchov, Loko Nymburk, VK Lysá n., Slavia Děčín.
Schůzka zástupců oddílů se nekoná, odhlášky a změny a případné dohlášky, pouze za
předpokladu, že nevznikne nová jízda do 3.9.2020 16,00 hodin (pátek) na vklysa@seznam.cz.
Začátek závodů je v neděli v 9,00 hodin a předpokládaný konec do 16,0 hodin.
Klubová auta a vleky mohou parkovat v areálu veslařského klubu. Ostatní automobily musí
parkovat v areálu dle přiložené mapky. Parkování mimo areál bude kontrolovat Městská
policie. Přílohou je mapka parkování, plán závodní dráhy a časový rozpis.
Na základě ochranných opatření vyhlášených Vládou ČR, MZ ČR pořadatelé zavádějí
pro Veslařskou regatu Memoriál Jiřího Vejlupka pořádaný dne 5.9.2021 následující opatření:
Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek –
viz Národní sportovní agentura
Všichni účastníci (závodníci a oficiální činovníci závodu, trenérský doprovod, rozhodčí,
pořadatelé a stejně tak rodinní příslušníci závodníků) musí být uvedeni na jmenném seznamu.
Za vypracování jmenného seznamu všech účastníků daného klubu/oddílu (závodníků,
trenérů, doprovodu a rodičů) odpovídá vedoucí výpravy, který ho předloží nejpozději v neděli
5.9.2021 do 10:00 řediteli závodů, nebo ho zašle do soboty 4.9.2021 do 18:00 na email
vklysa@seznam.cz.
Osobami odpovědnými za dodržování hygienicko-protiepidemických opatření jsou v
průběhu celého závodu za jednotlivé oddíly/kluby vedoucí výpravy uvedení na přihlášce.
Potřebné doklady prokazující splnění hygienicko-protiepidemických opatření je vedoucí
výpravy povinen na vyzvání předložit ke kontrole vedení závodu či kontrolnímu orgánu.
Závodníci, funkcionáři a rozhodčí musí dodržovat v areálu loděnice bezpečností odstup
alespoň 1,5 m, ve vnitřních prostorech loděnice používat respirátor FFP2.
Jmenný seznam slouží současně jako prohlášení vedoucího výpravy, že všechny osoby
uvedené na seznamu splňují alespoň jednu z následujících podmínek:
1) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem
2) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
3) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží platným národním
certifikátem o provedeném očkování
4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, toto
doloží platným certifikátem
5) osoba na místě podstoupí VLASTNÍ preventivní antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem

Zapsal: Z. Janků

