
 
 
 
 
 

 

 
Důležité informace a plánované změny vzhledem k dopadům 

pandemie COVID-19 
 

➢ Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou v 
souvislosti s výskytem viru COVID-19 povinni dodržovat soubor opatření uvedený 
v manuálu pro tento podnik. 

 
Z důvodu přijatých opatření „COVID-19“ budou veškeré dokumenty posádkám v průběhu 
závodu předávány pouze elektronickou formou uvedením na elektronické vývěsce a 
zároveň na mobilní aplikaci Sportity. 

Všichni závodníci, členové týmu, činovníci a komisaři (dále jen „povinná osoba“) 
jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-
PCR nebo ANTIGENNÍM TESTEM. Výsledek testu /certifikované odběrové místo/  musí 
být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konáni sportovní akce, 
nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. 
Vzhledem k definici začátku rally platnými SPR 2021 musí tento odběr být proveden 
počínaje 19. květnem 2021 (20. května 2021 – mechanici) časem 8:01 hod., tedy ne 
starší!. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly 
onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 

90 dní. 

 

➢ Změny v programu rally 
▪ Prezence posádek 

Všechny posádky fyzicky doloží tyto dokumenty: 
- Prohlášení obou členů posádky ve vztahu k „COVID-19“ a potvrzení o testu 
- Vyplněný seznam mechaniků/členů týmu 
Oba dokumenty budou ke stažení na www.rallysprintkopna.cz, v sekci Soutěžící. 
Posádky obdrží nesnímatelné pásky na ruku. 

➢ Vklady 
Při onemocnění COVID-19 nebo nařízené karanténě člena posádky se vklad vrací v plné 
výši. 
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➢ SERVIS 
▪ Počet členů týmu, kteří po předložení stanovených dokumentů obdrží předepsané pásky 

a bude jim umožněn vstup, je: 
- 2 členové posádky 
- 4 mechanici (resp. 6 mechaniků pro prioritní jezdce a jezdce poháru 2+). Posádka 

předkládá stanovené dokumenty a je vybavena páskami při prezentaci  
▪ Mechanici / členové týmu při příjezdu: 

- prokážou svou totožnost (OP, ŘP nebo cestovní pas) tak, aby bylo možno je ztotožnit 

se seznamem předloženým a zanechaným posádkou při prezentaci. 

- předloží vyplněné „Prohlášení COVID-19“ pro mechaniky (dokumenty budou ke 

stažení na www.rallysprintkopna.cz) a potvrzení o testu. 

- obdrží pásky na ruce ve stanovené barvě, které musí mít na ruce po celou dobu 

konání podniku. 
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