Organizační opatření v souvislosti s COVID 19 pro Přebor ČOS Morava 23.10.2021

V souvislosti s platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR přistupujeme
k následujícím organizačním opatřením:
1) V místě konání závodů nebude k dispozici prodej občerstvení.

2) Všichni účastníci – závodnice, trenéři, rozhodčí, organizátoři, diváci a doprovod:
a) musí se prokázat certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14
dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
b) musí se prokázat potvrzením, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění
covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
c) musí se prokázat potvrzením, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS-COV2 s negativním výsledkem, nebo že absolvovali nejdéle před 72
hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-COV2, s negativním
výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník.
Tímto potvrzením se musí prokázat každý účastník u vstupu do budovy.
Všichni účastníci pak mohou s příslušným označením (náramek, razítko) vstoupit do objektu.
Vstup na závodní plochu bude umožněn pouze trenérům, uvedených u závodnic v GISu.
Divákům a doprovodu (červený náramek) nebude umožněn vstup na závodní plochu, závod je možné
sledovat pouze z prostoru vymezeného pro diváky (balkony).
V prostorech objektu musí mít diváci a doprovod zakryté horní cesty dýchací.
Závodnice, trenéři, rozhodčí a organizátoři – nemusí mít v prostorech závodní plochy zakryté horní
cesty dýchací, avšak mimo prostor závodní plochy je toto zakrytí požadováno.
Závodnice II. sledu (mladší žákyně I a II) včetně doprovodu mohou přijít do tělocvičny nejdříve v 10
hodin.
Závodnice I. sledu se ihned po závodě přemístí na prostná a počkají na vyhlášení výsledků. Po
vyhlášení výsledků musí závodnice a jejich doprovod opustit budovu.
Závodnice II. sledu zatím mohou trénovat v první tělocvičně na KL, BR a PŘ.

3) Každý oddíl bude mít svou vlastní označenou krabici s magnesiem.

Děkujeme za pochopení a dodržování opatření.

