
 

Zápis z losování 

 

XXVI. ročník Roudnických sprintů – Memoriálu z.m.s. Františka Vrby  

 

Losování proběhlo: 1.2.2021 od 17:00 do 17:30 hod. ve veslařské loděnici v Roudnici n.L. 

systémem SPORTIS_REGATTA. 

Přítomni: za pořadatele – Vladimír Procházka, Milan Bartoš, František Suchý ml. 

Přihlášky v termínu zaslaly oddíly a kluby:  

KVS ŠTĚTÍ, TJ CHEMIČKA ÚSTÍ n.L., VK OHŘE LOUNY, KV KONDOR BRANDÝS 

n.L., VK SLAVOJ LITOMĚŘICE,  VK ROUDNICE n.L., KV MĚLNÍK 1881, BOHEMIANS 

PRAHA,  VK SLAVIA DĚČÍN, SPARTAK BOLETICE, VK PERUN OSTRAVA, TJ 

SPOLANA NERATOVICE, VK LYSÁ n.L., LODNÍ SPORTY BRNO. 

Prezentace oddílů a klubů: sobota 4.9. 2021 v 8:10 hod v klubovně pořadatele (druhé patro 

staré budovy). Pokud je to možné, prosíme změny a odhlášky zaslat do pátku 3.9.2021 do 20:00 

e-mailem - vkroudnice@email.cz.  

Schůzka zástupců oddílů a klubů: sobota 4.9. 2021 v 8:30 hod na stejném místě jako 

prezentace.  

Pořad závodů: rozjížďky a závody veteránů začínají v 9:45 hod. Časy závodů budou 

upřesněny na schůzce zástupců oddílů a klubů.  

Dráha: na Labi 500 m rovná pro 6 lodí, cíl a depo lodí v loděnici VK Roudnice n.L. Žáci jedou 

450m.  

 

Občerstvení: bufet je v prostoru loděnice  

 

COVID 19: 

Na základě ochranných opatření vyhlášených Vládou ČR, MZ ČR pořadatelé zavádějí pro 26. 
ročník Roudnických sprintů - Memoriál z.m.s. Františka Vrby následující opatření: 
Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko protiepidemických podmínek – 
viz https://agenturasport.cz/…tu/ 

 Všichni účastníci 26. ročníku Roudnických sprintů (závodníci a oficiální činovníci závodu, 

trenérský doprovod, rozhodčí, pořadatelé a stejně tak rodinní příslušníci závodníků) musí být 
uvedeni na jmenném seznamu. 

 Za vypracování jmenného seznamu všech účastníků daného klubu/oddílu (závodníků, trenérů, 

doprovodu a rodičů) odpovídá vedoucí výpravy, který ho předloží nejpozději na schůzce zástupců 
v sobotu dne 4.9.2021, nebo zašle na email: 
vkroudnice@email.cz a to do 17 h. dne 3.9.2021. 



 Jmenný seznam slouží současně jako prohlášení vedoucího výpravy, že všechny osoby 

uvedené na seznamu splňují níže uvedené hygienicko-protiepidemické OPATŘENÍ pro účast na 
hromadných akcích a že byly poučeny o dodržování stanovených hygienickoprotiepidemických 
podmínek. 

 Osobami odpovědnými za dodržování hygienicko-protiepidemických opatření jsou v průběhu 

celého závodu za jednotlivé oddíly/kluby vedoucí výpravy (uvedení na přihlášce). 

 Potřebné doklady prokazující splnění hygienicko-protiepidemických opatření je vedoucí výpravy 

povinen na vyzvání předložit ke kontrole vedení závodu či kontrolnímu orgánu. 

 Dekorování vítězných posádek bude probíhat na břehu před loděnicí, medaile a ceny budou 

umístěny na podložce, ze které si medaili a věcnou cenu oceněný převezme sám a předání 
proběhne bez gratulace podáním ruky. 

 Závodníci, funkcionáři a rozhodčí musí dodržovat v areálu loděnice bezpečností odstup 

alespoň 1,5 m. 

 Schůzka zástupců oddílů se uskuteční na sále veslařského oddílu, požadujeme, aby účastníci 

schůzky byli vybaveni rouškou a dodržovali bezpečný rozestup určený na sále pořadatelem. 

 

OPATŘENÍ 
Osoby splňují podmínku: 

 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 

 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 

2 s negativním výsledkem, nebo 

 osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: 
o od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní; 
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním 
jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím 
v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu 
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny 
a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále 
považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU 
COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané 
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo 
občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému 
pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou 
bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí 
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z 
písemného potvrzení; nebo  

 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

 osoba na místě podstoupí VLASTNÍ preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 



zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

 osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test 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. Další podrobnosti a 
upřesnění jsou uvedeny v opatřeních Ministerstva zdravotnictví. 
 

 

Zapsal:  Vladimír Procházka  

VK Roudnice nad Labem 


