
 

 

Vážení přátelé, 

po roční pauze Vás opět vítáme na 25.ročníku mezinárodních plaveckých závodů „PLZEŇSKÉ SPRINTY“, které jsou i 

v letošním roce součástí Českého poháru „ARENA CUP“. Současná pravidla související s opatřeními proti šířením 

infekce Covid-19 nám naštěstí umožňují závody uspořádat, přesto jsme nuceni přijmout a dodržet několik 

omezujících opatření: 

1) Pro plavce, trenéry, rozhodčí a další činovníky bude vstup do prostor plaveckého areálu umožněn pouze 

v souladu s ustanoveními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platného od 27.září 2021 do 

odvolání Č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN týkajícího se omezení maloobchodního prodeje a služeb. 

Dle čl. 1/9 a) a b) výše zmíněného ustanovení se: „provozovateli plaveckého areálu zakazuje umožnit vstup 

do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s 

výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1/16; provozovateli se nařizuje u osoby při 

vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 

prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 1/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli  
takovou osobu do uvedených prostor vpustit,“ 

Proto do areálu budou vpuštěny pouze osoby které splňují některou z následujících podmínek stanovených výše 

uvedeným mimořádným opatřením MZ. A to: 

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 rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 

c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním  

certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího 

schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň 

v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu 

uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné 

potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 

identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem 

přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace 

podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud 

je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; 

nebo, 

d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

e. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-

2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud  



 

 

 

osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického 

pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu 

a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 
2) V souladu s Mimořádným opatření : MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN – o ochraně dýchacích cest, platným s 

účinností od 31.7. 9. 2021 do odvolání a v souladu s jeho pozdějšími úpravami se zakazuje pohyb a pobyt bez 

ochranných prostředeků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez 

výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének ve 

vnitřních prostorách staveb a to dle bodu 1/f a bodu 2 Mimořádného opatření s výjimkou dětí do 15 let věku,  

které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky. 

Dle bodu 3 výše uvedeného Mimořádného opatření MZ se zákaz dle čl. 3/y nevztahuje na sportovce v době 

tréninku, nebo soutěže a dále na trenéry a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti v rámci soutěží 

organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi a dle čl. 3/z osoby v prostorech 

plaveckých bazénů 

3) Vstup do areálu – presentace – bude probíhat v hlavní recepci, přímo ve vstupní hale plaveckého areálu. Při 

presentaci vedoucí odevzdají vyplněné formuláře bezinfekčnosti a předloží ke kontrole platná potvrzení OTN 

dle bodu 1. těchto informací. Přímo v prostorách vstupní haly plaveckého areálu funguje certifikované testovací 

centrum provádějící (RAT) antigenní testy. 

4) Vstup do areálu (na čipový systém) – vstup do šaten je možný POUZE na čipové náramky. Při presentaci obdrží 

vedoucí každého družstva daný počet čipů oproti záloze 500,- Kč. Záloha mu bude vrácena po odevzdání všech 

čipů najednou. Čipy slouží též k zamykání šatních skříněk. Kapacita skříněk v šatnách je ale omezena, proto 

prosíme plavce, aby využívali skříňky po dvojicích.  

5) Do prostoru bazénů je přísný ZÁKAZ vstupu ve venkovní obuvi. 

6) Plavcům NEBUDE umožněn přístup do prostor venkovního bazénu. K vyplavání bude možno využívat druhou 

část 50m bazénu (mělčinu). 

7) Do prostoru bazénu a tribuny NEBUDE umožněn přístup divákům a rodičům, z průběhu celé soutěže BUDE 

realizován video Streamový přenos na http://vysledky.czechswimming.cz  

8) Omezení počtu trenérů – na 10 závodníků jeden trenér. 

9) Startovné – úhrada formou faktury, zašleme v následujícím týdnu 

10) Vstup do šaten (max. 1 hodinu před začátkem tréninků (tj. od v 16:00 hodin či rozplavání tj. v 7:00 hodin) 

Čtvrtek: oficiální tréninky  17:00 – 21:00 hodin 

Pátek až neděle: závody 8:00 – 20:00 hodin 

11) Dlouhé tratě - disciplíny 7, 8 (800VZ) a 21, 22 (1500 VZ) se poplave vždy v rychlém ranním bloku 1. rozplavba a 

v odpoledním finálovém bloku 2. rozplavba 

12) Finálové rozplavby budou řazeny v pořadí finále B a po té finále A 

13) Vyhlášení vítězů bude probíhat dle časového harmonogramu v průběhu finálí. 

14) Místa k sezení jednotlivých klubů budou vyhrazena dle mapky 

15) Pomocný startér bude v prostoru přístupové chodby (dětského koutku) k dětskému bazénu 

16) Stánek ARENA bude umístěn v prostorách vstupní haly a bude otevřen v sobotu a v neděli 

17) Výplata odměn za umístění a překonané rekordy bude probíhat v neděli od 14:00 hod do 19:00 hod 

18) Akreditační karty, které obdrží závodníci a odpovídající počet trenérů, slouží zároveň jako jízdenka na městskou  

hromadnou dopravu v době konání akce tzn. 14. - 17. 10. 2021. 

 

                    Těšíme se na viděnou v Plzni �   Ing. Tomáš Kotora, předseda PK 


