Aktuální opatření pří pořádání sportovních podniků – COVID 19

Sportovní akce v uzavřených areálech AX, RX, Kartnn, rrirnn, Slalol, ,otokror, P a ,rnrbrke.
Pořadatelé jsou povinni zpracovat „Provozní řád“ bezpečnostních opatření, které jsou potřeba
dodržet v průběhu konání podniku.
Podnrky jrou realrzovatelné za dodržení níže uvedených podlínek a předepraných opatření.
Vedle veškerých doporučení, která jrou uvedena v nárledujícíl textu, předpokládále řádné nošení
roušek, zabezpečení črrtcích a dezrnfekčních prortředků v rouladu r nařízenílr platnýlr v danél
okalžrku.
Doporučení před konáním sportovního podniku
Ornanrzátor je povrnen o všech opatřeních rnforlovat na rvých rnternetových rtránkách a využít
rozhlaru v prortorách závodrště, tak aby byla zajrštěna laxrlální rnforlovanort.
,rlořádně důležrtá je r kolunrkace re zdravotnrckýl perronálel: opatření na lírtě v příčrnné
rouvrrlort r požadavky COVI 19 (dohoda re zdravotnrckýl perronálel, který bude zarahovat
běhel podnrku).
Postup přihlášení na podnik
Ornanrzační výbor lurí klárt důraz jrž přr vydání zvláštních urtanovení na elektronrckou kolunrkacr a
elektronrckou vývěrku. V ZU je povrnnort oználrt adreru, kal je ložné doručrt elektronrcké
dokulenty (přrhláška, potvrzení přrhlášky, prováděcí urtanovení, výrledky atd.). Orobní kontakt by
lě být olezen na nejnutnější ložnou líru.
Organizace servisního areálu
Servrrní areál je určen pouze pro týly a jezdce. rvákůl není povolen vrtup. V rervrrníl areálu je
nutné dodržovat rozertupy lrnrlálně 2 l.
Kde je to ložné, otevřít všechny plochy, které jrou k drrpozrcr, aby bylo ložné porkytnout týlu
např. 30 l2 ohranrčeného prortoru na odrtavení vozu a rtanů / karavanů.
Plocha pro rervrrní zázelí týlu – 3x šířka, 1,5 délky nákladního vozrdla.
Kde je to ložné, rozšířrt rozhlar, aby dorahoval r do těchto lírt.
,axrlálně rertrrktvní olezení přírtupu do rervrrního areálu. Kde je to ložné, nedovolrt
doprovodné oroby r výjrlkou doprovodného perronálu nutného pro účart v podnrku a např. u
nezletlého zártupce.
Opatření pro administratvní a technickou přejímku podniku
Vytvořrt čarový plán po uzavření příjlu přrhlášek např. podle rtartovních čírel, tak aby nedošlo ke
rhlukování v lírtech přejílek.
V případě nutnort a je-lr to ložné, rtanovrt podrtatné prodloužení čarů přejílek.
Vyvolávání routěžících polocí rozhlaru v rervrrníl areálu na přejílku, pokud je rnrtalován.
Zároveň zvětšrt lírta přejílek, aby bylo ložné dodržet co ložná největší rozertupy lezr črnovníky,
kteří přr přejílkách pracují.
Na technrckých přejílkách vytvořrt bezkontaktní lírta pro kontrolu nutné dokulentace a
bezpečnortního vybavení routěžících (přrlby, kolbrnézy, rukavrce)
Zajrrtt ochranné vybavení a dezrnfekce pro technrcké kolrraře a jejrch polocníky.
Rozprava r jezdcr elektronrckou certou zveřejněná na ofcrální elektronrcké vývěrce.
Opatření během konání sportovního podniku
Ulírtění cedulí COVI na příjezdových certách, které poukazují na lrlořádnou rrtuacr a obecná
pravrdla chování v této rrtuacr.
Olezrt počet orob v předrtartovníl prortoru, rtartovníl prortoru v rervrrních zónách a lírtech,
kde re zobrazují výrledky a jrné rnforlace (např. 2 črnovnícr a 1 oroba na týl)

Neornanrzovat trkové konference po závodních jízdách, pronral podnrku nebude obrahovat konání
rlavnortních rtartů a rlavnortních vyhlášení.
,otorrport není kontaktní rport. Závodnícr rtále lurí norrt předeprané ochranné oblečení (přrlba,
kolbrnéza, rukavrce).
Vytvoření dortatečného prortoru pro účartníky závodu, zártupce týlů a črnovníky k pozorování
průběhu podnrku.
Pro drváky plat, že u výše uvedených akcí pořádaných ve volných prortorech budou návštěvnícr a
příchozí rnforlovánr o bezpečnortních opatřeních vztahujících re k návštěvě podnrku polocí
ornanrzátorů, traťových kolrrařů, rnforlačních tabulí. Počty drváků budou renulovány danýlr
opatřenílr v době konání podnrku ve vylezených drváckých lírtech.

