
Směrnice pro dodržování platných proti covidových opatření pro organizaci a průběh  
závodu žactva RKZ 1 -  Říčky v Orlických horách, pořádaného ve dnech 18. – 19. 1. 
2022  ve Ski centru Říčky v O. h. 
 
Na základě zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID 19, vydává pověřený pořadatel závodu Ski klub Ústí nad Orlicí, se sídlem 562 06 
Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359 tuto směrnici k zajištění bezpečného a zodpovědného 
průběhu závodu. 
 
1. Okruh dotčených subjektů a rozsah platnosti směrnice 
 
a) Závodníci, trenéři a další doprovod 
b) Organizátoři závodu – tj. soutěžní výbor, technici a rozhodčí 
c) Zaměstnanci Ski Centra Říčky v Orlických horách 
d) Veřejnost 
 
Tato směrnice platí od 17. 1. 2022 od 08.00 hodin do 19. 1. 2022 do 18.00 hodin v celém 
Ski Centru Říčky v Orlických horách a v ubytovacích zařízeních, poskytujících 
ubytování osobám, uvedeným pod bodem 1. písm. a) až c) této směrnice. 
 
Povinnosti osob, uvedených v bodě 1, písm. a) až c): 
 
A) Povinnost předložit u osob starších 18 let dokončené očkování vakcínou, schválenou 
Evropskou lékovou agenturou EMA (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Janssen) tj. 
nejméně dvě dávky, kdy platnost druhé dávky nastává 14 dní po aplikaci, ne starší než 
270 dní ode dne aplikace druhé dávky, v případě třetí dávky bez časového omezení nebo 
doklad od zdravotnického zařízení o prodělání nemoci Covid 19, od jejíhož ukončení 
neuplynulo 180 dní. 
 
B) Dále je možno: 
 
Předložit maximálně 72 hodin starý PCR test, pokud: 
a)  bude doloženo očkování alespoň jednou dávkou,  
b) bude doloženo písemné potvrzení do lékaře, že očkování nedoporučil vzhledem ke 
zdravotnímu stavu dotčené osoby a lékař tuto informaci zanese do národního informačního 
systému ISIN, 
c)  půjde o osobu ve věku mezi 12. (včetně) a 18. rokem věku, tato osoba dokládá buď platné 
očkování ( viz bod A shora) , doklad o prodělání nemoci nebo PCR test. 
Za splnění povinností dle bodu A) a B) zodpovídají u skupiny a) vedoucí výprav 
(trenéři), u skupiny b) vedoucí jednotlivých úseků, tj. ředitel závodu, vedoucí techniků a 
vedoucí rozhodčích a u skupiny c) vedoucí Ski Centra. 
Povinnost prokazovat bezinfekčnost neplatí pro děti do 12 let věku. 
 
2. Ochrana nosu a úst 
 
Organizátor závodu vyžaduje nošení ochrany nosu a úst u osob, uvedených v bodě 1. písm. a) 
a b) této směrnice ve všech vnitřních prostorách Ski Centra a v případě, že nelze dodržet 
minimální vzdálenost 1,5 metru od sebe navzájem, zejména při čekání v prostoru 
nástupu na dopravní zařízení.  



Dále jsou osoby, uvedené pod bodem 1. písm. a) a b) povinny použít ochranu nosu a úst 
v místech, kde dochází k přímému kontaktu těchto osob navzájem, tj. prostor 
prezentace, prostor startu, prostor vydávání a sběru startovních čísel, prostor pro 
poradu trenérů, prostor pro předávání cen, prostor venkovního občerstvení pro 
závodníky a jejich doprovod. 
 
3. Omezení vstupu do vnitřních prostor, sloužících závodu 
 
Do srubu rozhodčích je vstup závodníků zakázán, a to po celou dobu závodu. Do srubu 
rozhodčích je povolen vstup výlučně členům soutěžního výboru, TD,  technikům, rozhodčím 
a akareditovaným trenérům jednotlivých výprav za podmínky ochrany nosu a úst. 
Rozhodčí a technici jsou oprávněni ke vstupu pouze do přízemí srubu rozhodčích. 
Občerstvení v prvním patře srubu rozhodčích bude provozováno v omezeném režimu, ke 
vstupu jsou oprávněni výlučně členové soutěžního výboru, dále sponzoři závodu a čestní 
hosté, všichni za podmínky ochrany nosu a úst. 
 
Každý vstup bude zřetelně označen štítkem, přikazujícím ochranu nosu a úst. 
 
4. Hygiena a dezinfekce 
 
U vstupu do každého vnitřního prostoru bude umístěn stojan s dezinfekčním prostředkem na 
ruce. Organizátor závodu prosí účastníky závodu, aby tuto dezinfekci využívali a dbali na 
důkladné mytí rukou. Provozovatel Ski Centra bude vnitřní prostory průběžně dezinfikovat 
včetně sedaček na lanové dráze v místech nejčastěji dotýkaných ploch. 
 
5. Rozestupy 
Organizátor závodu prosí účastníky závodu, aby dodržovali rozestupy nejméně 1,5 m od sebe, 
to neplatí, pokud jde o členy jedné domácnosti nebo závodníky z jednoho závodního družstva,  
nebo o osoby, které na nich vykonávají dohled. 
 
6. Různé 
 
Závodníci, jejich doprovod, technici a rozhodčí jsou povinni v průběhu závodu používat pro 
přepravu na start výlučně vlek Tatrapoma. Sedačková lanová dráha je určena pouze pro 
veřejnost. 
Výdej občerstvení v průběhu závodu bude prováděn v oddělených prostorách, a to  v prostoru 
přízemí srubu rozhodčích pro techniky a rozhodčí. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 13. 1. 2022 
 
Jaroslav Křístek v.r.                                                                  Jiří Krejsa v.r. 
ředitel závodu                                                                  předseda Ski klubu Ústí n. O. 
 
 
 
 
 


