
7.6.2021: 

v souladu s aktuálními epidemiologickými nařízeními zasílám formulář, který je potřeba od každého 

účastníka (zákonného zástupce) mít potvrzený.  

Aktuální znění vládního nařízení pro amatérské sportovní soutěže: 

. . .Dále sportovci  musí před sportováním pods toupit  PCR test  (max.  7  dní  před)  či ant igenní  test  (max.  72 hod.  
před) ,  mít  potvrzení  o  prodělané nemoci nebo mít  vystavený cert i f ikát  o  Min isterstva zdravotn ictví  o  provedeném 
očkování .  V případě testování  dět í  může zákonný zástupce čestným prohlášení  do ložit ,  že dítě by lo  negat ivně testo-
váno ve škole.  Případně  lze využít  samotestování  na místě.  Podmínku  testování  nemusí  splňovat  dět i  do 6  let . 

Organizátor amatérské sportovní  přípravy musí  uchovat kontaktn í  údaje účastn íka  ( ideálně te lefonní  č ís lo) po dob u 

30 dnů -  to kdyby došlo k  nákaze a účastníc i  by  musel i  být  t rasováni .   

Prosíme tedy všechny vedoucí oddílů, aby formulář účastníkům s předstihem předali k podpisu, shromáždili 

je za celý oddíl a naskenované i s potřebným potvrzením o očkování / výsledku testu (vyfocené) do pátku 

přes úschovnu jako jeden .zip soubor za celý oddíl poslali. V případě čestného prohlášení o testování ve 

škole / na pracovišti není nutné výsledek testu přikládat. Za správnost uvedených informací ručí každý 

účastní akce sám. 

Organizátor akce nebude obsah formulářů detailně kontrolovat, ale chybějící potvrzení bude znamenat 

nepřipuštění závodníka na start, nebo jeho dodatečnou diskvalifikaci. Snažme se tedy všichni předejít 

ostudě, odpovědnost leží na nás všech. 

Zároveň posíláme v příloze seznam přihlášených, prosíme o kontrolu údajů, prezence na místě bude možná 

jen v krajní nouzi. Změny na místě prováděny nebudou. Faktury za provedené platby budou zaslány 

elektronicky během soboty / neděle. 

Z centra soutěže bude oba dva dny postavena krátká OB linie pro MDR - pokud máte někdo zájem, dejte 

nám prosím s předstihem mailem vědět. 

 


