Závazná pravidla pro pořádání závodů LRU v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZČR:
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. 8. 2021, s účinností od 1. 9. 2021, lze pořádat
rybářské závody za následujících podmínek:

1. Závodu se může účastnit maximálně 2000 osob ve vnějších prostorech (do počtu osob se započítávají závodníci včetně doprovodu, pořadatelé a
veřejnost).

2. Osoby účastné závodu musí:
a) osoby po celou dobu akce, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li
o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory, používají ochranný prostředek 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, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. Tato
podmínka platí ve vnějších prostorech v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti,
b) Závodník, který chytá ryby ve svém závodním sektoru, nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Při opuštění
závodního sektoru je povinen si závodník nasadit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a).

3. Osoby účastné závodu jsou povinny prokázat, že:
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
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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,

c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o
provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
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,
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,
f.

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72
hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

4. Účast na závodu se zakazuje osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na
akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 3 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek
na místě prokázat. Uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě
jejího konání.
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5. Organizátorovi závodu se nařizuje u osoby před účastí na závodu, na niž je regulován vstup, splnění podmínek podle bodu 3 kontrolovat a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 3 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 3 neprokáže, zakazuje se organizátorovi
závodu takové osobě umožnit účast na závodě; pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek rychlého
antigenního testu (RAT) pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce
kontrolováno jedenkrát za 7 dní.

6. Organizátor závodu vede evidenci osob účastnících se závodu pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,
a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
ode dne, v němž probíhal závod.

7. Nástup:
a) lze uskutečnit za splnění podmínky v bodě 2 odst. a),
b) osoby účastné závodu při nástupu musí splňovat podmínky dle bodu 3,
c) osoby účastné závodu při nástupu musí dodržovat 1,5 metrové rozestupy, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

8. Losování:
a) losování provede organizátor za přítomnosti zástupců týmů a hlavního rozhodčího,
b) osoby účastné losování musí splňovat podmínky dle bodu 2. odst. a) a bodu 3,

9. Vážení a měření ulovených ryb:
Oprávněná osoba, která vstupuje do závodního sektoru za účelem vážení nebo měření ulovených ryb, nemusí mít nasazený ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa) v případě, že jsou splněny podmínky, viz bod 2 odst. a).
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10. Vyhlášení výsledků závodu:
a) lze uskutečnit za splnění podmínky v bodě 2 odst. a),
b) osoby účastné závodu při vyhlášení výsledků závodu musí splňovat podmínky dle bodu 3,
c) osoby účastné závodu při vyhlášení výsledků závodu musí dodržovat 1,5 metrové rozestupy, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

Za dodržování závazných pravidel pro pořádání závodů LRU v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR plně odpovídá
pořadatel závodu. Případné sankce ze strany příslušných státních orgánů za nedodržení stanovených podmínek pro
pořádání závodů LRU v souvislosti s mimořádným opatřením MZČR, budou vymáhány po pořadatelích závodu.
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