
AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP NA SPORTOVNÍ AKCE 
 

Přátelé, kamarádi, příznivci a sportovci startující na Velké ceně Blanenska v pú. 
Jak jste jistě už s předstihem zaregistrovali, situace pro vstup na sportovní akce se nám dle 

Mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví, které je platné od 1.8.2021, 
trochu komplikuje.  

Pro vstup na sportovní akci nyní musíte splnit/prokázat se (certifikát, aplikace…): 
a) že jste prodělali laboratorně prokázané onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního 

testu neuplynulo více než 180 dní 
b) že máte ukončené očkovaní proti nemoci Covid-19 před více než 14 dny 
c) že jste absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 

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

d) nebo na místě podstoupíte preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-
CoV-2, který je určen pro sebetestování, nebo je povolen Ministerstvem zdravotnictví 
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem 

 
Pro startování na soutěži tedy už nestačí čestné prohlášení!! 

 
V podmínkách VCB se tato změna opatření projeví takto: 
Na prezenci do závodu nastoupí kompletní družstvo s dostatečným předstihem vzhledem ke 

svému startovnímu pořadí. Přichystá si ke kontrole certifikáty, aplikace, lékařské zprávy 
apod. o tom, že splnili výše uvedené podmínky a) až c). Kdo nesplňuje podmínku a) až c), 
provede si na prezenci preventivní antigenní samotest dle bodu d). Test si na prezenci donese 
VLASTNÍ! Pořadatel nebude k účelu samotestování hromadně nakupovat testy. 

Dále si družstvo na prezenci přinese vyplněnou přihlášku, kde všichni závodníci svým 
podpisem stvrdí, že splnili jeden z výše uvedených bodů. 

 
Dle Mimořádného opatření má pořadatel právo při nesplnění výše uvedených bodů zakázat 

účastníkovi start na soutěži. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na možné změny v provádění kontroly pro vstup na sportovní 

akci. 
 
Podle zpětné kontroly odevzdaných přihlášek na soutěži v Černovicích využilo možnost 

samotestování na místě nebo čestné prohlášení pouze 37 startujících závodníků. Věříme tedy, 
že změna Mimořádných opatření nezpůsobí pořadatelům a závodníkům nějaké větší 
komplikace. 

 
 
V Černovicích 2.8.2021 
 
Rada Velké ceny Blanenska v pú 
 
 
 
 

 
 


