
 
 
 
 
 

ZÁVAZNÉ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÉ PODMÍNKY PRO KONÁNÍ 
VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE 

 
 
sportovní akce: XV. Lak Racing Rallye Plzeň 2021  
pořádané ve dnech: 04. – 05.06. 2021  
místo konání akce: Plzeň – Letiště Líně  
 
PŘEDEPSANÉ POSTUPY: 
 

• Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u 

všech osob, které vstupují do areálu konání akce. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo jí je naměřena 

teplota vyšší než 37,5 st.C, bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.  
• Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce potvrdit 

nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře /viz Příloha/. Tento 

formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě 

soutěžících a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných v areálu 

konání sportovní akce. 

• Místo a možnost provedení RT – PCR testů – bude dopřesněno  
• Všichni jezdci, členové týmů, činovníci, komisaři a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba") jsou povinni 

absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testu před zahájením podniku. Výsledek tohoto 
testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce a nesmí být v době 
zahájení sportovní akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné 
osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, 
absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z 
důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.  

• V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testem, 
je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a 
absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu 
ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba sportovní akci účastnit pouze v případě, že od prvního pozitivního 
výsledku RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a tato osoba nemá klinické známky onemocnění COVID-19. V případě, že 
uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude 
izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu. 

• Lékař v případě jezdců, členů soutěžních týmů a členů realizačního týmu nebo osoba pověřená organizátorem v 

případě ostatních povinných osob vyznačí do selfreporting formuláře /viz Příloha/ datum provedení a výsledek 

posledního RT-PCR nebo ANTIGENNÍM testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  
• Organizátor zajistí kontrolu nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost se 

nevztahuje na závodníky a rozhodčí v průběhu tréninku a závodu. 

• K ochraně dýchacích cest bude použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 – organizátor jen kontroluje jejich 

použití.  
• Organizátor zajistí nepřítomnost diváků po dobu konání sportovní akce.  
• Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v místě konání sportovní akce nepřesáhl 1000 osob. 
• Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu 

podezření na infekční respirační onemocnění – Plzeň – Letiště Líně 
• Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.  
• Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

 
Pořádání této sportovní akce bude probíhat v souladu s výše uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými 

podmínkami, pravidly pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19 vydanými Národní 

sportovní agenturou. 



 
 
 
 
 

 

 

DALŠÍ POSTUPY: 

 

1. Členění účastníků podniku vedoucí k vyloučení kontaktu jednotlivý skupin 
 
Členění účastníků podniku na bubliny s vyloučením kontaktu.  
Časoměřiči – start a cíl RZ, venkovní prostor, osamoceni 
Technici – TP, venkovní prostor, osamoceni 
Dispečink – ředitelství, uzavřený prostor 
Posádky inspekčních vozidel, předjezdci, řidiči vozidel - posádky omezí co nejvíce kontakty na RZ (co nejvíce 
ve voze), vozidlo opouštět pouze v závažných odůvodněných případech… 
 

2. Testování 
Účastníci podniku se při příjezdu prokážou PCR testem ne starším 48 hodin. Všichni účastníci podepíší Covid-
19 prohlášení.  

 
3. Organizace hlavních činností 

PODMÍNKY: 
- všichni účastnící se při příjezdu prokáží PCR testem ne starším 48 hodin 
- všichni účastníci podepíší Covid-19 prohlášení   
- měření teploty 
- kontrola zakrytých dýchacích cest předepsaným prostředkem 
- desinfekce rukou před vstupem do budov a areálu 

 
a) Ředitelství 

Uzavřený prostor, na vstupu kontrola, počet osob 30, dostatečné rozestupy, dále viz Podmínky. 
b) Prezence posádek, výdej itineráře a dalších materiálů 

Uzavřený prostor, na vstupu kontrola, počet osob regulován, dále viz Podmínky. Vše bude 
provedeno bezkontaktně. 

c) Administrativní přejímka 
Uzavřený prostor, na vstupu kontrola, počet osob regulován, dále viz Podmínky. Vše bude 
provedeno bezkontaktně. V rámci minimalizace kontaktů bude posádkám doporučeno a 
umožněno provést administrativní přejímku již při prezenci, dále viz Podmínky. 

d) Technická přejímka 
Uzavřený prostor, na vstupu kontrola, počet osob regulován, dále viz Podmínky.  

e) Servisní areál – servisní parkoviště, seskupení, uzavřené parkoviště 
Uzavřený prostor, na vstupu kontrola, dále viz Podmínky. Rozestupy v servise 2m. 
Mechanici při příjezdu do servisního areálu: 

- prokáží svou totožnost (OP, ŘP nebo cestovní pas) tak, aby bylo možno provést kontrolu osob, 

jejichž účast na podniku soutěžící pořadateli podniku v předstihu nahlásil ( počet osob může být 

omezen – viz PU…)  

- předloží vyplněné „Prohlášení covid 19“ pro mechaniky 

- obdrží označení (pásky) na ruce ve stanovené barvě, které musí mít na ruce po celou dobu konání 

podniku 

 

 
4. Oficiální vývěska 

a) Bude použita výhradně elektronická vývěska. 
b) Veškeré dokumenty (PU, rozhodnutí ředitele či SSK a další informace) budu uvedeny výhradně 

v elektronické podobě bez případného potvrzení převzetí dokumentu posádkou podpisem. 
c) Předvolání posádky ředitelem rally bude řešeno formou telefonického hovoru. 



 
 
 
 
 

d) O způsobu předvolání posádky SK rozhodnou SK dle svého uvážení. 
 

5. OBKV  
Požadavky na organizační, bezpečnostní a kontrolní vozidla, aby posádky omezily co nejvíce kontakty na RZ 
(co nejvíce ve voze), dále viz Podmínky. 
 

6. Startovní, cílový a ostatní ceremoniály 
a) V době závodu se nebudou konat žádné slavnostní ceremoniály a tiskové konference. 
b) START rally proběhne v ČK 0 v Plzni U Zvonu bez přítomnosti diváků 
c) CÍL rally bude v Plzni U Zvonu bez přítomnosti diváků. Slavnostní předání cen nebude 

organizováno.  
 

7. Vrácení vkladů 
V případě, že po uhrazení vkladu přihlášenou posádkou dojde u člena posádky k onemocnění Covid-19 nebo 
mu budou nařízena karanténní opatření, která neumožní posádce start v rally, bude posádce do 14 dnů od 
ukončení závodu vrácen vklad v plné výši. 
 

8.  Opatření v případě zachycení Covid-19 v době konání podniku 
V případě pozitivního testu účastníka mu bude zakázán přístup do prostor závodiště, budou vytrasovány jeho 
kontakty a ty budou zkontrolovány následující a eventuálně další den (příznaky, teplota, antigenní test). 
Jmenovaný bude odeslán zpět do svého bydliště. Všichni účastníci s příznaky Covid-19, které se u nich objeví 
během sportovního podniku, se ohlásí hlavnímu lékaři a ten bude ad hoc řešit vzniklé problémy. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


