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Jelikož se stále nacházíme v „době covidové“, naleznete níže rovněž pár organizačních 
informací a podmínek pro účast. 

• při vstupu do sportovní haly je potřeba prokázat bezinfekčnost vůči infekci Covid-
19 (některým ze způsobů uvedených níže) 

• během turnaje budou na sportovní plochu vpuštěni pouze závodníci a jejich trenéři, 
jejichž kategorie budou právě probíhat 

• turnaj nemá žádnou kapacitu pro diváky proto je vyloučena možnost přítomnosti 
veřejnosti 

• v objektu je potřeba nosit respirátor. Výjimku mají pouze cvičící osoby, trenéři a 
rozhodčí v době zápasu. 

• po ukončení on-line registrace bude vytvořen harmonogram, který bude následně 
ke stažení na webu Sportdata. 

• Po celou dobu turnaje bude veřejný aktuální časový harmonogram pomocí 
programu Sportdata k dispozici online, do sportovní haly nebudou vpušteni 
účastníci dříve než hodinu před startem jejich kategorie 

• registrace závodníků přímo na turnaji bude probíhat průběžně dle harmonogramu. 
Závodníky tedy stačí registrovat zhruba hodinu před plánovaným začátkem 
kategorie, vstup do prostoru rozcvičovny bude umožněn nejdříve hodiny před 
startem kategorie. 

• Po ukončení kategorie je nutné opustit sportovní halu a vytvořit prostor pro další 
závodníky 

• Pro všechny účastníky bude připravena přeprava do hotelů, která bude 
v hodinových interval převážet závodníky a kouče mezi prostorem haly a hotelem 

• Účastníci, kteří nebudou ubytovaní v doporučených hotelech, nebude zajištěna 
přeprava. Do sportovní haly budou vpuštěni hodinu před startem jejich kategorie. 
Proto je nutné si naplánovat cestu, aby nebyli nuceni čekat před sportovní halou 

• Doporučené testovací centrum pro účastníky nevlastnící bezinfekčnost dle níže 
uvedených pravidel je zde. 

• Na místech u vstupu a přímo v hale bude k dispozici dezinfekce, stejně jako na 
toaletách a v dalších hygienických prostorech 

Bezinfekčnost ohledně Covid-19 je potřeba prokázat podle mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví jedním z těchto způsobů: 

a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC 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 nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u 
očkování uplynulo: 

http://abcovid.cz/mesmerize-pro/testovani_v_plzni/
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1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) 
nejméně 14 dní, nebo 

2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC nejméně 14 dní; 

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 a 
prokáže tuto skutečnost písemnou formou akreditovaným lékařským potvrzením,  

Předem děkujeme za pochopení a za dodržení všech stanovených podmínek. 
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