
Závazná opatření pro MČR žactva ve veslování 18. – 20.6. 2021 

• Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko-protiepidemických 
podmínek - viz https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

• Veškeré osoby, účastníci se akce, musí splňovat níže uvedená hygienicko-
protiepidemická Opatření.

Vstup do areálu pro osoby uvedené na seznamech
 
• Závodníci a oficiální činovníci závodu (trenérský doprovod, rozhodčí, pořadatelé)  a 

stejně tak rodinní příslušníci závodníků budou do areálu vpuštěni na základě 
jmenného seznamu.

• Za vypracování jmenného seznamu všech účastníků daného klubu/oddílu (závodníků, 
trenérů, doprovodu a rodičů)  odpovídá vedoucí výpravy, který ho předloží nejpozději 1

do 12.00 dne 17.6.2021 osobně na recepci nebo zaš le na emai l : 
recepce@labearena.cz

• Jmenný seznam slouží současně jako prohlášení vedoucího výpravy, že všechny 
osoby uvedené na seznamu splňují níže uvedené hygienicko-protiepidemické 
Opatření pro účast na hromadných akcích a že byly poučeny o dodržování 
stanovených hygienicko-protiepidemických podmínek, včetně povinnosti po 
celou dobu akce používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 
respirátor nebo obdobný prostředek.

• Organizátor regaty kontroluje vstup do areálu dle jmenného seznamu s tím, že 
zároveň:

- měří teplotu každého účastníka,
- kontroluje splnění povinnosti používat ochranný prostředek dýchacích cest 

(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.
a to i opakovaně při případném opuštění areálu (při odjezdu domů atp.).

• 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.

• Účastníci regaty nebudou v průběhu regaty opouštět areál.

Vstup do areálu pro osoby neuvedené na seznamech
 
• Těmto osobám bude umožněn vstup po kontrole organizátorů, zahrnující:

- změření teploty,

 s uvedením jména, příjmení a kontaktních údajů účastníka (nejlépe telefonní číslo)1
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- kontrolu splnění povinnosti používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek,

- předložení dokladu o splnění níže uvedených Opatření, a to i opakovaně při 
případném opuštění areálu (při odjezdu domů atp.).

- předání identifikačních údajů (jméno, příjmení) a kontaktních údajů (telefonní 
číslo) 

• Při kladném výsledku kontroly bude osoba dodatečně zapsána na seznam a bude jí 
umožněn vstup do areálu.

• Vstup osoby nezapsané na jmenném seznamu je zpoplatněn částkou 20,- Kč.
 

Ostatní ustanovení

• Analogický jmenný seznam jako vedoucí výprav vyhotoví rozhodčí.

• Osobám neuvedených na seznamech NEBUDE VSTUP DO AREÁLU UMOŽNĚN. 

• Ubytování v areálu je možné za dodržení covid opatření: https://covid.gov.cz/situace/
obchod-sluzby/ubytovani a v souladu s pokyny provozovatele areálu.

• Stravování v areálu je možné za dodržení covid opatření: https://covid.gov.cz/
opatreni/maloobchod-sluzby/omezeni-provozu-stravovacich-sluzeb a v souladu s 
pokyny provozovatele areálu.

• Při pohybu podél kanálu (trenérský doprovod) bude nutné dodržovat minimální 
odstupy a používat ochrany dýchacích cest respirátorem .2

OPATŘENÍ: 

Osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí 
prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

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 proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém 
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě 
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako 
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je 
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 

 respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 / nebo nanorouška2
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podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení 
vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 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 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá 
dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) 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 nebo 

e) osoba na místě podstoupí 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, nebo

a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), 
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Za dobu zahájení akce se považuje pátek 18.6. 2021 8:00. Znamená to tedy, že:

• antigenní testy musí být provedeny nejdříve v úterý 15.6. v 8.00.

• PCR testy musí být provedeny nejdříve v pátek 11.6.2021 v 8:00.

Toto platí pro všechny účastníky uvedené na seznamech. V  případě ostatních osob a 
jejich příjezdů později (v sobotu, neděli) se data adekvátně posunují.


