Sekce orientačního běhu ČSOS

Sdělení sekce OB 7/2021
1. Závody soutěží sekce OB květen, červen
a) Sekce OB dostala od MZd ČR výjimku na pořádání významných českých závodů v orientačním
běhu o těchto víkendech. Podmínky jsou organizačně a finančně velmi náročné (podmínky jsou
v článku 2 toho Sdělení sekce), omezení počtu účastníků akce je na cca 450 osob.
b) Program těchto závodů s výjimkou byl upraven následovně:
8. 5. 2021
Český pohár, žebříček A – sprint
Jihlava
SJI
9. 5. 2021
Český pohár, žebříček A – krátká trať
Cejle
SJI
22. 5. 2021
Mistrovství ČR ve sprintu (ČP, ŽA)
Šternberk
STE
23. 5. 2021
Mistrovství ČR sprintových štafet
Litovel
STE
12. 6. 2021
Mistrovství ČR na krátké trati (ČP, ŽA)
Vojtíškov
SSU, ASU
13. 6. 2021
Český pohár, žebříček A – zkrácená klasická trať
Vojtíškov
SSU, ASU
c) Závody Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B-Čechy západ 29. – 30. 5. 2021 jsou zrušeny.
d) O osudu dalších závodů soutěží sekce OB v závěru května a v červnu zatím není rozhodnuto, bude
záviset na v té době platných epidemických opatřeních.
e) Právo startu na všech uvedených závodech jednotlivců: Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí
v souladu s rozpisem závodu a jsou:
– v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 přihlášeni do žebříčku A (ročník narození 2006 a
starší);
– v kategoriích D21 a H21 jsou umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa;
– v kategoriích D21 a H21 jsou členy reprezentačního družstva ČR dospělých (E, A, Naděje,
sledovaní závodníci);
– v případě, že právo účasti na v kategoriích D21 a H21 podle předchozích bodů získá menší počet
závodníků než 65, bude právo startu postupně rozšířeno o další přihlášené podle pořadí
Rankingu k 31. 3. 2021 tak, až se naplní počet 65 v kategoriích D21 a H21.
f) Na závodech Českého poháru budou vypsány pouze kategorie D16A, D18A, H20A, H16A, H18A,
D20A, H21E, D21E.
g) V kategoriích D21E a H21E startují všichni, kteří splní právo startu (i když se tím překročí počet
daný Soutěžním řádem).
h) Mistrovství ČR na krátké trati (12. 6. 2021, Vojtíškov, SSU) je bez kvalifikace, běží se pouze finále.
i) Vklad na M ČR na krátké trati je 300 Kč.
j) Přihlášky do žebříčku A 2021 byly omezeny pouze na ročník narození 2006 a starší.
k) Soutěžní komise nebude upravovat Soutěžní řád soutěží sekce OB ani Prováděcí předpisy k soutěžím
sekce OB pro rok 2021. Výše uvedené úpravy soutěží aplikovány při pořádní uvedených závodů a
v soutěžích sekce OB.

2. Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky při konání závodů v odst. 1
• Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu konání sportovní akce (změření teploty a sběr selfreporting
formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu konání akce. Osobě, která nevyplní selfreporting
formulář, nebo jí je naměřena teplota vyšší než 37,5 st. C, bude umožněn vstup pouze se souhlasem
lékaře pověřeného organizátorem.
• Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu konání této akce
potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting
formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k
dispozici u lékaře v případě závodníků a organizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v
případě ostatních osob přítomných v areálu konání sportovní akce.
• Všichni závodníci, členové organizačního týmu a všechny ostatní přítomné osoby (dále jen „povinná
osoba“) jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před
prvním dnem dvoudenního bloku sportovní akce. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději
před vstupem povinné osoby do areálu konání sportovní akce, a nesmí být v době zahájení sportovní
akce starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné osoby,
které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19,

absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném
rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu
neuplynulo více než 90 dní.
• V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou
RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která prokazatelně prodělala
onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba sportovní akce
účastnit pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR neuplynulo více než 90 dní a tato
osoba nemá klinické známky onemocnění COVID-19. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního
výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba se sportovní akce nezúčastní a bude izolována do doby
rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu. Lékař v případě
závodníků a členů organizačního týmu, či osoba pověřená organizátorem v případě ostatních povinných
osob, vyznačí do selfreporting formuláře datum provedení a výsledek posledního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2.
• Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní akce. Tato povinnost
se nevztahuje na závodníky v průběhu tréninku a závodu. K ochraně dýchacích cest bude použit
respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
• Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v místě konání sportovní akce nepřesáhl
100 osob, do tohoto limitu se započítává vždy jedna skupina závodníků + organizátoři, přičemž
jednotlivé skupiny závodníků se nepotkávají.
• Organizátor zajistí nepřítomnost diváků po dobu konání sportovní akce.
• Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.
• Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace v případě
výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.
• Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Pořádání této sportovní akce bude probíhat v souladu s výše uvedenými závaznými hygienickoprotiepidemickými podmínkami a pravidly pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění
COVID-19 vydanými Národní sportovní agenturou.
Závazná organizační opatření na zajištění těchto podmínek budou zveřejněna v rozpise závodu a pokynech
pro účastníky.

3. Různé
a) ČSOS provede částečnou úhradu PCR testů pro účastníky uvedených závodů v odst. 1 tohoto Sdělení
sekce (350 Kč na jeden PCR test závodníka, který se závodu zúčastnil). Tato částka podléhá ještě
schválení VV ČSOS. Úhrada bude provedena po skončení celé série závodů na základě
organizačních pokynů sekretariátu ČSOS.
b) ČSOS provede částečnou úhradu PCR testů pro hlavní pořadatele uvedených závodů v odst. 1 tohoto
Sdělení sekce (15 tis. Kč/víkend). Tato částka podléhá ještě schválení VV ČSOS.
c) Vedení sekce OB udělilo výjimku startu na závodech Českého poháru 8. a 9. 5. 201 pro Michaelu
Omovou (TUR8153).
d) Vedení sekce OB udělilo výjimečně soutěžní licenci A pro rok 2021 Viktorii Smékalové
(UOL0450).

Petr Klimpl, předseda sekce OB
Pardubice 23. 4. 2021

