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Hygienická opatření v průběhu Lak Racing Rallye Plzeň 2021 v souvislosti s aktuálními opatřeními MZ: 

Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor 
hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví zejména dle Mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28.5.2021 účinného ode 
dne 31.5.2021 (bod 17.), v souladu s vydanými opatřeními Národní sportovní agentury,  v návaznosti na 
Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí 
nebo soutěže vydaných Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR13924/2021-2/OVZ ze dne 31.3.2021. 

Podmínky pro účast na Lak Racing Plzeň 2021: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 2 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 48 hodinami POC ( antigenní ) 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, podanému typu 
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, žeu 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 

Jiří  Hasman 
ředitel rally 


