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Základní údaje
Pořadatel:

SKI KLUB Jizerská padesátka

Termín konání:

12.2.2021 – SPRINT
14.2.2021 – závod 50 KM

Místa konání:

Bedřichov v Jizerských horách s trasou v okolí Bedřichova, na Jizerku a zpět.

Ubytování:

individuální

Počet účastníků:

500

Odpovědné osoby:

Martin Koucký – předseda organizačního výboru
Roman Kalous – covid manažer
MUDr. Dana Lábusová – lékařská komise

Smluvní laboratoř:

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, z.s.

Preambule
Základním principem po celou dobu trvání akce Jizerská 50 (J50) je chránit a být chráněn.
Předpokladem je používání ochranných prostředků (roušky, respirátory apod.) a dodržování všech
doporučení tohoto protokolu.
Pro všechny účastníky musí být cílem chránit sebe i ostatní za pomoci těchto pravidel:
a) Dodržování sociální distance – nejméně 2 m kdykoliv a kdekoliv je to možné.
b) Používání roušek – třívrstvé nebo ekvivalent (bez ventilů).
c) Časté používání dezinfekce v bezkontaktních dispensorech.
d) Čištění a dezinfekce všech míst označených pořadatelem.
e) Nepoužívání hygienických rukavic (zvyšují falešný pocit jistoty). Nechráněné ruce jsou
dezinfikovány častěji. Snižuje se pravděpodobnost dotyku obličeje.

Rozsah opatření
Níže uvedená opatření dodržují všichni účastníci J50 od jejich příjezdu do jejich odjezdu. Dále
pořadatelé v době přípravy a úklidu prostor potřebných pro J50.

Odpovědné osoby
Covid manažer akce
● Osoba odpovědná za realizaci a dodržování pravidel a činností nastavených v tomto
dokumentu.
● Informuje zúčastněné delegace o místní epidemiologické situaci před zahájením akce.
● Prostřednictvím svého týmu zajišťuje a kontroluje sanitární opatření v prostorách „Bubliny”.
● Je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí v Liberci.
● Je seznámen a řídí postup při výskytu infekce u účastníka J50 – organizuje izolaci a další
opatření.
● Zajišťuje roušky a dezinfekci pro pořadatele.
2

Covid tým
● Je složen z poučených osob starších 18 let, které realizují činnosti nastavené v tomto
dokumentu.
Covid lékař
● Odborný zdravotní dohled nad akcí.
Covid manažer týmu/klubu
● Je jmenován týmem/klubem.
● Provádí registraci svého týmu/klubu.
● Seznamuje svůj tým/klub s protiepidemickými opatřeními a pravidly. Svůj tým seznámí s
obsahem Covid manuálu a informuje je o všech specifických opatřeních během akce.
● Úzce spolupracuje s Covid manažerem akce, vedoucím lékařské komise a pořadatelem. Je
povinen se řídit jejich instrukcemi.

Materiální zabezpečení
Pořadatel zajišťuje pravidelně veškerý materiál nutný pro dodržení hygienických pravidel ve všech
oficiálních prostorách (dezinfekce, teploměry atd.). Předepsanou ochranu dýchacích cest si zajišťují
závodníci a jejich doprovod sami.

Požadavky na účastníky J50 před akcí
●

Závodníci a doprovod se musí před příjezdem přihlásit u pořadatele na příslušném formuláři
zde nejpozději do 4. 2. 2021 23:59 hodin.
Povinné registrační údaje:
● Jméno a příjmení
● Funkce
● Bydliště
● Datum a místo narození
● Číslo pasu nebo jiného cestovního dokladu
● Adresa pobytu
● Datum příjezdu a odjezdu
● Kontaktní údaje (e-mail a mobilní telefonní číslo)
● Objednávka PCR testu pro možnost vycestování do zahraničí

Účastníci J50, kteří překračují hranice České republiky MUSÍ:
● Seznámit se s podmínkami pro vstup na území ČR zde.
● Před překročením státní hranice vyplnit předepsaný příjezdový formulář zde.
● Antigenní nebo PCR test (ne starší než 48 hodin) absolvovaný před přechodem státní hranice
předložit takto:
○ Při příjezdu do 8. 2. 2021 odeslat na e-mail: sekretariat@khslbc.cz
○ Při příjezdu 8.–14. 2. 2021 při akreditaci.
● Při příjezdu absolvovat PCR test. Do sdělení výsledku PCR testu platí povinnost setrvání v
samoizolaci.
● Výsledek PCR testů bude sdělen následující den do 9:00 hodin určenou formou.

3

●

Pro cestovatele z velmi vysokým rizikem nákazy (cestovatelský semafor) platí tato povinnost:
předložit negativní PCR test, vyplnit příjezdový formulář, setrvat 5 dní v samoizolaci, pátý
den se podrobit PCR testu. V případě negativního výsledku je možné samoizolaci opustit.
Zároveň platí povinnost 10 dní od příjezdu nosit respirátor minimálně úrovně FFP2.

Testování na covid-19
Všechny osoby vstupující do areálu akce budou testovány antigenním nebo PCR testem. Osoby
s negativním výsledkem testu jsou způsobilé se účastnit a podílet se na uspořádání J50. V případě,
že se osoba prokáže negativním PCR nebo antigenním testem (certifikát) ne starším než 48 hodin,
bude jí umožněn vstup do areál po jeho předložení na registraci, a po obdržení vstupní pásky
příslušné barvy.
Místo testu:
parkoviště za hotelem Jelínek – Bedřichov 1695, 46812 Bedřichov
GPS: 50.7915900N, 15.1411769E; mapa zde.
Harmonogram testování:
Čtvrtek PCR testy
10:00–20:00 hodin – PCR testy
pátek 12.2.2021
8:00–11:00 hodin – antigenní testy pořadatelů, novináři
11:30–14:30 hodin – antigenní testy čeští závodníci (platnost pro
SPRINT a J50)
15:00–19:00 hodin – PCR testy
sobota 13.2.2021
8:00–11:00 hodin – antigenní testy cizinců pro J50
11:00–13:00 hodin – pořadatelé a rozhodčí
13:30–17:00 hodin – antigenní testy cizinci
17:00–18:00 hodin – novináři
neděle 14.2.2021
6:00–10:00 hodin – novináři + závodníci a doprovod
12:00–17:00 hodin – PCR testy
Výsledky testů:
Antigenní test – je garantován nejpozději do 30 minut od provedení testu. Výsledek bude
otestovaným sdělen na určeném místě.
PCR test – výsledek testu bude znám následující den po odebrání vzorku. Výsledek bude
otestovaným sdělen na určeném místě nebo elektronickou formou.
Rezervační systém:
● Z důvodu plynulého testování je nutné si rezervovat termín odběru. Svůj termín si rezervujte
na reg.jiz50.cz (aktivní od 7. 2. 2021).
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Systémová opatření během akce – BUBLINA
Během celé akce bude aplikován systém nazvaný „Bublina“. Jedná se o regulaci pohybu osob
během J50 v Areálu akce, tak aby se účastníci akce s negativním výsledkem antigenního nebo
PCR testu oddělili během závodu od vnějšího prostředí.
Prostory
Areál akce – vstup je umožněn za zvláštních podmínek
Trasa v okolí Bedřichova – vymezená trať mimo Areál akce
Podmínky pro vstup do Areálu akce
● Negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne starší než 48 hodin od odběru biologického
vzorku pořadatelem.
● Tělesná teplota ne vyšší než 37,5 °C.
● Vyplnění Čestného prohlášení.
● Nošení ochrany dýchacích cest během celé akce (nevztahuje se na závodníky, trenéry a jejich
doprovod v průběhu závodu a na rozhodčí, pokud dodržují rozestup více než 2 metry od
ostatních osob).
● Do Areálu akce mají vstup povolen pouze osoby, které jsou označeny barevnou páskou takto:
o pátek 12. 2. 2021
červená barva
o neděle 14. 2. 2021
modrá barva
● Nerespektování těchto pravidel bude ohlášeno covid manažerovi a sportovnímu řediteli J50, a
může vést k vyloučení ze soutěže, případně k vykázání z Areálu akce.
● Areál je oplocený a hlídaný security.

Procesy a postupy pro páteční závod – SPRINT (12. 2. 2021)
Posloupnost procesů:

Registrace na test – Testování – Sdělení výsledku testu – Vstup do Areálu akce
Datum a čas registrace a testování:
Čtvrtek PCR testy
10:00–20:00 hodin – PCR testy
pátek 12. 2. 2021
8:00–11:00 hodin – antigenní testy pořadatelů a novinářů
11:30–14:30 hodin – antigenní testy čeští závodníci (platnost pro
SPRINT a J50)
neděle 14. 2. 2021
12:00–17:00 hodin – PCR testy
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1. Registrace na test
● Místo: parkoviště za hotelem Jelínek – Bedřichov 1695, 46812 Bedřichov, Liberecký kraj
GPS: 50.7915900N, 15.1411769E; mapa zde.
● Za přihlášený tým provádí registraci covid manažer týmu u registračního stánku
pořadatele.
● Během registrace musejí všichni účastníci používat roušky a používat pouze svoje osobní
psací potřeby.
● Na zemi budou použity značky pro dodržení sociální distance 2 m.
● V případě nepřihlášeného účastníka musí covid manažer vyplnit Registrační formulář –
viz výše.
● Při registraci účastník obdrží:
o Čestné prohlášení pro vyplnění a vstup do Areálu akce
o žádanku na provedení testu
2. Testování
● Místo: parkoviště za hotelem Jelínek – Bedřichov 1695, 46812 Bedřichov, Liberecký kraj
● GPS: 50.7915900N, 15.1411769E; mapa zde.
● Testovaný před testem předloží
o formulář Čestného prohlášení
o žádanku na test
3. Výsledek testu
● Výsledek testu bude otestovaným oznámen v čase – čas testu + 30 minut na určeném
místě, případně elektronickou formou.
● V případě negativního výsledku testu bude účastník pořadatelem označen textilní páskou,
která umožní vstup do Areálu akce.
● Při čekání na výsledek testu dodržují otestované osoby distanční vzdálenost 2 m od
ostatních, musejí mít ochranu úst a nesmějí se stýkat s jinými osobami.
4. Vstup do Areálu akce
● Do Areálu akce vstupují účastníci, kteří mají již označení textilní páskou příslušné barvy
= negativní výsledek testu (pátek – červená barva, neděle – modrá barva) ne starší než
48 hodin od odběru biologického vzorku pořadatelem.
● Při vstupu je osobám měřena teplota bezkontaktními teploměry (nesmí být vyšší než
37,5°C). Naměřená teplota bude zapsána do formuláře Čestné prohlášení.
● Čestné prohlášení je platné, pokud má vyplněné tyto kolonky:
o Jméno a příjmení
o Tým, stát
o Datum a čas testu
o Výsledek testu
o Datum a Podpis
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Procesy a postupy pro nedělní závod – 50 KM (14. 2. 2021)
Posloupnost procesů:

Registrace na test – Testování – Sdělení výsledku testu – Vstup do Areálu akce
Datum a čas registrace a testování:
pátek 12. 2. 2021
11:30–14:30 hodin – antigenní testy čeští závodníci (platnost pro
SPRINT a J50)
15:00–19:00 hodin – PCR testy
sobota 13. 2. 2021
8:00–11:00 hodin – antigenní testy cizinců pro J50
11:00–13:00 hodin – pořadatelé a rozhodčí
13:30–17:00 hodin – antigenní testy cizinci
17:00–18:00 hodin – novináři
neděle 14. 2. 2021
6:00–10:00 hodin – novináři + závodníci a doprovod
12:00–17:00 hodin – PCR testy

Procesy a postupy jsou totožné jak pro páteční závod, tak i pro 50 km. Ti, kteří se zúčastnili pátečního
závodu SPRINT se řídí pravidly pro vstup do Areálu akce:
Vstup do Areálu akce pro účastníky nedělního závodu
● Do Areálu akce vstupují účastníci, kteří mají již označení modrou páskou = negativní
výsledek testu ne starší než 48 hodin od odběru biologického vzorku pořadatelem.
● Při vstupu je osobám měřena teplota bezkontaktními teploměry (nesmí být vyšší než
37,5°C). Naměřená teplota bude zapsána do formuláře Čestné prohlášení.
● Čestné prohlášení je platné, pokud má vyplněné tyto kolonky:
o Jméno a příjmení
o Tým, stát
o Datum a čas testu
o Výsledek testu
o Datum a podpis
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Obecná pravidla
a) Pravidla pro Areál akce
● Do Areálu mají přístup pouze tzv. povinné osoby (závodníci a jejich doprovod,
pořadatelé, rozhodčí, novináři), kteří jsou označeni páskou příslušné barvy = negativní test
na covid-19.
● U každého vchodu a na všech frekventovaných místech bude k dispozici bezkontaktní
dezinfekce (vstupy, průchody, toalety, mixzone apod.).
● Všechny dezinfekční dispensory budou průběžně kontrolovány a doplňovány.
● Odpadkové koše budou vybaveny plastovými pytli.
● Roušky si musí účastníci měnit nejméně 1× za 6 hodin. Roušky pro pořadatele budou
zajištěny pořadatelem.
● Každé sanitární zařízení bude vybaveno mýdlovým dávkovačem, jednorázovými
papírovými ručníky a toaletním papírem.
● Textilní ručníky nebudou k dispozici.
b) Pravidla pro Trasu v okolí Bedřichova
● Pořadatelem bude omezen pohyb osob z řad veřejnosti.
c) Tisk, televize
● Závodníci, případně doprovod musejí během interview a jiném kontaktu s novináři
dodržovat distanční vzdálenost 2 m.
● V případě dodržení distanční vzdálenosti 2 m nemá závodník povinnost mít během
interview roušku.
d) Pořadatelé, dobrovolníci a ostatní pořadatelský tým
● Budou seznámeni s osobami odpovědnými za zdravotní zabezpečení v souvislosti s covid19.
● Budou seznámeni s Covid manuálem.
● Musí dodržovat obecná pravidla pro pohyb v „Bublině” (nošení roušek, dezinfekce rukou,
dodržování distanční vzdálenosti 2 m apod.).
e) Lékařský komisař akce
● Úzce spolupracuje s covid manažerem.
● Informuje jednotlivé výpravy o zdravotnických záležitost týkajících se J50.
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Pravidla a postup v případě pozitivního výsledku testu na covid-19
●
●
●
●

Osoba s pozitivním antigenním testem se musí neprodleně podrobit PCR testu.
Bez negativního výsledku PCR testu nemá tato osoba povolen vstup do Areálu akce ani na
trasu závodu.
Pozitivní nález antigenního testu bude oznámen KHS Libereckého kraje, se kterou bude
konzultován další postup.
Osoba s pozitivním PCR testem bude přestěhována na izolované ubytování (Pytloun Flat
Hotel, Svatoplukova 20, 460 00 Liberec), kde setrvá v izolaci do doby rozhodnutí místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším postupu.

Výjimky
●

●

●

Povinnost antigenního testování 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 tato osoba nastoupit k závodu pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RTPCR testu neuplynulo více než 90 dní.
Výše uvedené výjimky je možné akceptovat pouze po předložení zdravotního posudku.

Odkazy
Jizerská 50 – https://jiz50.cz/
Krajská hygienické stanice v Liberci – https://www.khslbc.cz/
Příjezdový formulář MZ ČR – https://plf.uzis.cz/
Registrační formulář pro ELITE – https://forms.gle/EvScP2SHcBUxxLcC9
Pytloun Flat Hotel – https://www.pytlounflathotel.cz/cs/

Kontakty:
Covid manažer akce: Roman Kalous
Emergency:

e-mail: covidjiz50@gmail.com
mobil: +420 602 273 617
mobil: +420 607 147 323

Zpracoval: Roman Kalous

Aktualizace dokumentu ke dni 3. 2. 2021
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