
Oznámení technického delegáta a vedoucího projektu 
mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

ve vícebojích 
 

Třebíč, 5. a 6. června 2021 
 
 
Podmínky pro vstup do areálu 
 
Každý účastník se musí před vstupem do areálu akreditovat ve sportovní hale, kde vyplní 
čestné prohlášení a doloží, že: 

− absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2  
s negativním výsledkem, nebo 

− absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test na přítomnost antigenu viru  
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

− byl očkován proti onemocnění covid-19 s tím, že u očkování uplynulo: 

• 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, 

• 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 

• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

− prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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. 

 
Pořadatel TJ Spartak Třebíč, spolek, nabízí všem závodníkům a závodnicím, včetně jejich 
doprovodu, možnost antigenního testování přímo v Třebíči. Testování je bezplatné, 
podmínkou je, aby testovaná osoba měla zdravotní pojištění v rámci ČR. 
 
Ochrana dýchacích cest 
 
Všichni účastníci jsou povinni řídit se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  
č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN ze dne 4. května 2021, ve znění jeho změny ze dne 
17. května 2021, k ochraně dýchacích cest. 
 
Šatny, sprchy, WC 
 
V areálu nebudou k dispozici šatny ani sprchy, otevřeny zde budou pouze toalety a vstup je 
možný jen s nasazeným ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor apod.) kryjícím 
nos a ústa.  
 
 
RNDr. Ladislav Kňákal          Mgr. David Bor 
technický delegát          vedoucí projektu 


