
Organizační opatření v souvislosti s COVID 19 pro MČR C  15. – 17. 10. 2021 v Černošicích 

V souvislosti s platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  přistupuje organizátor 

k následujícím organizačním opatřením: 

1. Závodnice, trenéři, rozhodčí a organizátoři: 

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 rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 

než 180 dní, nebo  

c) musí se prokázat potvrzením, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo že absolvovali nejdéle před 72 

hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním 

výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,  

 

Tímto potvrzením se musí každý účastník prokázat u vstupu do budovy. 

Trenéři a rozhodčí mohou vstoupit do tělocvičny pouze s náramkem,  který obdrží po kontrole             

u vstupu. Vstup bude umožněn pouze trenérům uvedeným u tohoto závodu v GISu.  

Závodnice s trenéry mohou vstoupit do tělocvičny na začátku volného rozcvičení.   

Závodnice po ukončení 1. sledu okamžitě opustí  ZÁVODIŠTĚ a  MOHOU POČKAT na vyhlášení 

výsledků po 2. sledu (na vyhrazeném místě pro závodnice). Závodnice na 1. až 6. místě počkají na 

vyhlášení výsledků dané kategorie na vymezeném místě.  

Po vstupu za závodní plochu nemusí závodnice, trenéři a rozhodčí mít zakryté horní cesty dýchací, 

mimo prostor závodní plochy je požadováno zakrytí horních cest dýchacích. Během celého dne je 

nutné dodržovat nařízená platná hygienická opatření. 

 

2. Diváci a doprovod 

Nebude jim umožněn vstup na závodní plochu , závod je možné sledovat pouze z prostoru 

vymezeného pro diváky. V prostorech sportovní haly musí mít diváci a doprovod zaryté horní cesty 

dýchací. Zároveň musí každý divák splňovat následující: 

 

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 rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 

než 180 dní, nebo  

c) musí se prokázat potvrzením, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo že absolvovali nejdéle před 72 

hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním 

výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník. 

 

Tímto potvrzením se musí každý účastník prokázat u vstupu do budovy. Divákům a doprovodu bude 

umožněn vstup na tribunu pouze s náramkem, který obdrží po kontrole u vstupu. 


