
 

 
 

ROLLO LIGA 2021 
1. kolo 

       Plzeň, 19. – 20. června 2021 
sobota 19.6 N-sprint a štafety, neděle 20.6 dlouhý závod 

ZLATÁ KOLOBĚŽKA PLZNĚ   
 

DĚKUJE všem klubovým  partnerům, bez jejichž přízně a pomoci by závody snad ani nemohly proběhnout, 
zejména: 

                      

    

     

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel: PSP - KLUB KOLOBĚHU PLZEŇ z.s. ve spolupráci s USK CS Plzeň z.s.  

Ředitel závodu: Petr Pešta 
Velitel tratí: Ladislav Provod 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Černý 
Zdravotní zajištění: MUDr. Hudr 
Technický delegát ČSK:  Radek Maixner 
 



Věkové kategorie Rollo ligy jsou pro rok 2021: 
2016 - 2012 - přípravka 
2011 - 2009 - žáci, žákyně 
2008 - 2006 - kadeti, kadetky 
2005 - 2003 - junioři, juniorky 
2002 - 1982 - senior muži, ženy 
1981 - 1972 - masters muži, ženy 
1971 – 1962- veteráni, veteránky 
1961 a starší - ultraveteráni a ultraveteránky 
 
Přihlášky / Registrace z důvodu drobných pandemických omezení POUZE ONLINE do čtvrtka 17. 
června 2021 do 20:00 hod, na: https://www.sportt.cz/register/1071 
Výjimečně na místě za dvojnásobek.  

 
STARTOVNÉ ZÁVODNÍCI:          za dva individuální závody (sobota + neděle) 

• Přípravka, Žáci, Kadeti 120,-Kč 
• Ženy a Muži 430,-Kč 
• Štafeta 100,-Kč 

 
Vstupenka na dva dny DIVÁCI za 50,-Kč platí i po trenéry, doprovod 
 
Uhrazení startovného nebo vstupenky je možné pouze na účet do 17.6.2021 na základě údajů z 
emailové zprávy Potvrzení o registraci do závodu ZLATÁ KOLOBĚŽKA 2021. Pokud startovné bude na 
účet připsáno později než 17.6. 2021 pořadatel platbu již neeviduje a je nutné prokázat úhradu 
startovného při vstupu do areálu. 
 
Každý účastník je podle v době vydání propozic platných Mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR doložit před vstupem k prokázání bezinfekčnosti buď některým ze všech druhů 
testů včetně samo testů nebo čestným prohlášením o zdravotním stavu ve vztahu ke Covidu -19, 
které je součástí propozic. 
 
Bez prokázané úhrady startovného a předložení potvrzení o bezinfekčnosti některým ze způsobů, 
nebude možné vstoupit do areálu. U vstupu každý účastník dostane identifikační náramek a bez 
identifikačního náramku není možný vstup a pohyb po areálu!   
 
V přihlašovacím formuláři můžete kromě přihlášení na závody objednat sobotní večeři a nedělní 
oběd.  Stravu si online přes registrační formulář může objednat i Divák.  
 
Po oba dva dny se budou závodníci pohybovat na plně pro koloběžky uzavřených trasách. 
 
MÍSTO KONÁNÍ: oba dva dny na cyklooválu Rapid Sport v Plzni, 1100 m dlouhý asfaltový cyklo ovál s 
jedinečnou šířkou 9 m, převýšení 13 m. 
Šatny, sprchy a WC za restaurací u fotbalového hřiště, cca 50 m od startu/cíle závodu. Občerstvení 
po závodech ionťák / voda. 
 
Parkování aut při vjezdu do areálu, nebo přilehlých ulicích.  
 
PREZENTACE: Přicházejte průběžně během celé doby, nespěchejte. Vyhněte se shlukování do davu 
či fronty. Usnadníte prezentaci a předejdete zbytečnému stresu a hlavně porušení nařízení. Zástupci 
týmu obdrží u prezentace identifikační náramky, startovní čísla a čipy + poukazy na stravu po 
všechny závodníky, servismany a doprovod za jejich klub  přihlášené najednou. 
 

 

https://www.sportt.cz/register/1071


PROGRAM ZÁVODŮ  
 

19.června 2021 sobota N-sprint a Klasické štafety, Přípravka Kritérium 
 
PREZENTACE 13:10 – 13:50 – výdej čipů a čísel 
 

Přibližný časový harmonogram N Sprintu 
Kvalifikační část 
14:00 Start kvalifikace kategorií,  
1000 m - muži junioři + senioři, masters, veteráni, ultraveteráni  

• 1000 m ženy juniorky + seniorky, masters, veteránky, ultraveteránky, 
Pauza cca 5 min a posun startu  

• 600m kadeti, kadetky 
Pauza cca 5 min a posun startu 

• 400 m žáci, žákyně  
 
Intervalový start kvalifikace po 30 sekundách dle startovní listiny od čísla 1, seznamte se včas se 
startovní listinou – svým startovním časem! 
Při kvalifikaci N Sprintu je zakázán Drafting (jízda v háku).  
Kvalifikace i Rozjížďky se startuji se kopem (odrazem) nikoli rozběhem. Závodníci se připraví na 
startovní čáru na povel „připravte se“ a vystartují na následující slovní povel Start, případně výstřel, 
či jiný výrazný zvuk. 
Startovní pozice si závodníci ve všech kolech (rozjížďkách) N Sprintu vybírají podle časů kvalifikace. 
Od kvalifikace do finále rozjížděk se bude čas měřit a nejlepší dosažený čas závodu se použije pro 
celkové výsledky RL. 
Kvůli náročnosti časového rozvrhu rozjížděk (startech po 1,30 nebo 2 min.)  není dovoleno podávat v 
jejich průběhu protesty. Protesty budou přijímány pouze po skončení poslední rozjížďce daného 
kola. Po skončení kvalifikace se závodníci rozdělí do rozjížděk po 6 závodnících v kategorii podle 
umístění v kvalifikaci: 1.- 6., 7.-12., 13. -18. místo, atd. V poslední rozjížďce dané kategorie může 
startovat max. 8 a nejméně 4 závodníci - nižší počet musí povolit TD s pořadatelem. 
 
15:10 Kritérium přípravka 1,1 km (1 kolo), 
 
Navržený systém rozjížděk bude upraven na základě přihlášených závodníků, počtu koloběžkářů v 
jednotlivých kategoriích. 
 
15:20 Semifinále  
muži junior (předpoklad 1 rozjížďka) 
muži senior (předpoklad 4 rozjížďky)  
muži master (předpoklad 4 rozjížďky)  
muži veteran (předpoklad 2 rozjížďky)  
muži ultraveteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
ženy junior (předpoklad 1 rozjížďka) 
ženy senior (předpoklad 2 rozjížďky) 
ženy master (předpoklad 2 rozjížďky) 
ženy veteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
muži ultraveteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
kadeti 600 m (předpoklad 2 rozjížďky) 
žáci 400 m (předpoklad 2 rozjížďky) 
 



15:50 Finále 
muži junior (předpoklad 1 rozjížďka) 
muži senior (předpoklad 4 rozjížďky)  
muži master (předpoklad 4 rozjížďky)  
muži veteran (předpoklad 2 rozjížďky)  
muži ultraveteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
ženy junior (předpoklad 1 rozjížďka) 
ženy senior (předpoklad 2 rozjížďky) 
ženy master (předpoklad 2 rozjížďky) 
ženy veteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
muži ultraveteran (předpoklad 1 rozjížďka) 
kadeti 600 m (předpoklad 2 rozjížďky) 
žáci 400 m (předpoklad 2 rozjížďky) 
 
Rozjížďky o umístění pojedou na dvě kola: Semifinále a Finále. 
Postupy mezi rozjížďkami: první 2 postupují do rychlejší rozjížďky (mimo rozjížďku nejrychlejší), 
Sestupy mezi rozjížďkami: poslední 2 sestupují do pomalejší rozjížďky (mimo poslední rozjížďku). 
Pokud závodník neodstartuje nebo neprojede celou trať rozjížďky, bude zařazen na poslední místo 
všech závodníků v rozjížďkách. Bude-li více závodníků, kteří nedokončí rozjížďku, budou zařazeni od 
posledního místa podle rozjížďky, kterou nedokončili sestupně dle výsledků kvalifikace. 
Výsledková listina kategorií bude vytvořena po Finále následujícím způsobem: 
1. – 6. místo podle pořadí v cíli rozjížďky A 
7. – 12. místo podle pořadí v cíli rozjížďky B 
13. – 18. místo podle pořadí v cíli rozjížďky C atd,… 
Za poslední rozjížďkou budou seřazeni (dle principu výše) všichni závodníci, kteří nedokončili 
rozjížďku z různých důvodů (odstoupení, vyřazení ze závodu, …). Na závěr výsledkové listiny budou 
uvedeni závodníci, kteří byli diskvalifikováni (i při diskvalifikaci ve finálových kolech). 
 

19.června 2021 Klasická štafeta  
Přihlášky do štafet pouze na místě nejpozději do 30 min před závodem, tj. 16:30. 
Závod je vypsaný pro družstva Rollo ligových týmů. Družstva složená ze závodníků různých týmů se 
mohou závodů také zúčastnit, ale nebudou nijak vyhlášená. Viz Pravidla koloběhu.  
 
Kategorie: 
mix předžáci, žáci, štafeta musí mít minimálně jednu dívku  
mix kadeti štafeta musí mít minimálně jednu dívku 
ženy - juniorky až ultraveteránky, bez rozdělení po kategoriích  
muži - junioři až ultraveteráni, bez rozdělení po kategoriích 
 
V klasických štafetách každý závodník jede pouze jeden úsek, který je většinou delší než při štafetě 
Americké a závodí se na jedné koloběžce, která se předává stejně jako při Amerických štafetách. 
Délky štafetových závodů:  3 x 1 km mix žáci 
                                                 3 x 2 km mix kadeti a ženy 
                                                 3 x 3 km muži 
Předběžné časy startů 17:00 3x1 km, 17:12 3x2 km, 17:30 3x3 km. 
 

 
 



20. června 2021 neděle Dlouhý závod 
 
Dodatečná PREZENTACE v neděli 20.6.2021 nejpozději do 40 minut před startem závodu. 
Prezentace je otevřena zejména z důvodu vracení čipů po závodě.  Vracení čipu po skončení závodu, 
nejpozději do 12:50. 
 
Dlouhé závody: - přípravka 2,2 km (1 kolo), žáci, žákyně, 4,4 km, (4 kola) - kadeti, kadetky, 10,5 km 
(10 kol),- juniorky, ženy, ultraveteráni 18 km (16 kol), -  muži junioři, senioři, masters, veteráni 23 
km (21 kol) 
 
Platí pravidlo, že jakmile vedoucí závodník dosáhne předepsaný počet okruhů, stává se vítězem a 
pro ostatní končí závod přetnutím cílové čáry ve stejném okruhu, kdy dojel vítěz. Pořadatel také 
zastaví – stáhne závodníka ze závodu při průjezdu do dalšího kola, pokud bude zjevné, že závodník 
není schopen splnit daný cílový limit své trasy. 
 
Časový pořad: 
9:10 start přípravka 2,1 km (1 kolo), 
9:30 start žáci, žákyně 4,4 km (4 kola) + kadeti, kadetky 10,5 km (10 kol), 
10:10 start ženy – juniorky, seniorky, master, veteránky+ muži ultraveteráni 18 km (16 kol), 
11:10start muži - junioři, senioři, master, veteráni 23 km (21kol) 
12:40 vyhlášení všech výsledků z nedělních závodů 
 
Pořadatel je oprávněn sloučit / rozdělit starty více závodů, pokud nebude/bude ohrožena 
bezpečnost závodníků. Časový harmonogram bude případně aktualizován v sobotu 19.6 do 19:00. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nabídka stravy   
 
V rámci online přihlašovacího formuláře je možné si také objednat stravu v místě závodu: 
 
• Sobotní večeře 19.6.2021  - Šunkofleky, okurka, sýr za cenu 95,-Kč, výdej cca 17:00 – 18:30 - 
• Nedělní oběd 20.6.2021 - Guláš s chlebem za cenu 100,- Kč,   výdej cca 11:00 – 13:30  
 
Výdej v Bistru a venkovním prostoru pod slunečníky u fotbalové stadionu. Bistro má i další menší 
nabídku pochutin: klobásy, grilované maso, malinovka, i pivo, apod.   
 
 
Ubytování pořadatel nezajišťuje - s ohledem na pandemii Covidu a aktuálně platné Mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, s účinností od 31.5.2021, č.j. MZDR 
14601/2021-16/MIN/KAN. 
 
Samostatně si lze zajisti ubytování např.:  Interkemp Bolevák ( lze http://www.bolevak.eu/cenik/) 
 Nebo najít jiné možnosti třeba na http://www.hotely.cz/plzen/?page=1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ostatní 
Umístění startovních čísel a čipů 
Závodníci jsou povinni umístit startovací číslo na řídítka, tak aby, nebylo zkrouceno. tj. za obě očka 
pro uchycení na řídítkách. Umístění čísel bude kontrolováno rozhodčími a při špatném umístění, 
hrozí diskvalifikace. Číslo se po závodech vrací stejně jako čip.  
 
Čipy jsou závodníci povinni umístit na přední vidlici předního kola koloběžky nad vyhazovák, resp. 
na druhou stranu vidlice od senzoru CC. Umístění čipů bude kontrolováno rozhodčími a při špatném 
umístění diskvalifikace v závodu.   Závodník se převzetím čipu zavazuje, že pokud čip ztratí, uhradí 
pořadateli na místě vzniklou škodu ve výši 500,-Kč! 
 

http://www.bolevak.eu/cenik/
http://www.hotely.cz/plzen/?page=1


Závodník musí absolvovat celou trať s koloběžkou. Koloběžku lze měnit pouze při její poruše, např. 
prasklý rám, rozbité brzdy, defekt kola apod. a náhradní stroj musí mít čip! Náhradní koloběžka 
může být i závodníka (jiná kategorie), který zrovna nezávodí. V obou případech je závodník, který 
vyměnil koloběžku/jeho tým nejdéle do 5 minut od dojetí do cíle povinen, nahlásit písemně:  
a) pracovníkům obsluhujícím čipy následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii závodníka a 
číslo čipu, s nímž dojel do cíle. 
b) pořadatelům závodu následující údaje: Jméno, příjmení, ročník, kategorii a číslo čipu, s nímž dojel 
do cíle.  A dále konkrétní důvod výměny koloběžky. 
Nesplnění povinností uvedených pod písmen a), b) znamená diskvalifikaci závodníky, který vyměnil 
koloběžku. 
 
Starty:  
Starty závodů budou organizovány ve startovních řadách, závodník je povinen uposlechnout pokynů 
pořadatele a respektovat poučení udělené před startem závodu. 
V první řadě budou stát nejnižší čísla daného závodu, další řady podle stejného principu. Všichni 
startují najednou.  

• Dlouhý závod 21.6.2020 muži první řada 1 – 10, druhá 11 – 20, atd Analogicky pak u 
kategorie žen a kadetů, žáků, přípravky atd. 

 
Při udělování startovních čísel do první vlny pořadatel přihlédne k celkovým výsledkům ročníku Rollo 
ligy 2020. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních řad a změnit počet závodníků 
v jedné řadě na základě celkového počtu přihlášených.  
 
Závodí se dle Pravidel koloběhu a Soutěžního řádu pro rok 2021.  Závod je měřen elektronicky přes 
čipy. 
 
Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let je 
povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o 
povolení ke startu v závodě. (příloha č.2) 
 
Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a 
pořadatelů. Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, 
zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo 
nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. 
 
Za zdravotní stav závodníka odpovídá vysílající složka, resp. závodník sám s vědomím svého dobrého 
zdravotního stavu (u dětí rodiče). 
 
Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na 
obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění, případné ztráty a 
poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či 
účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. 
Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast 
v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu.    
Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků -  
dopingu a alkoholu. 
   
Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s peněžitým vkladem 500,-
Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné 
podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo 
u ředitele závodu v místě časomíry. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo Českého svazu 
koloběhu nebudou uznány. 
   
 
 
 



Zaregistrováním na závody ZLATÁ KOLOBĚŽKA Plzně 2021 ve dnech 19.-20.6.  účastník na sebe 
přebírá: 

• Veškerou zodpovědnost za dodržování v době konání akce aktuálně platných Mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR případně Vlády související s pandemií Covid 19. 

• Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců.  
• Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi 

důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod, 
jako závodník nebo jako trenér či divák bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno 
zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo 
hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) 
má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek 
(startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Šatny a další místa pro potřeby účastníků 
nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není 
zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu 
spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách 
a propozicích bez předchozího oznámeni. Žádné z rozhodnuti pořadatele nepodléhá 
soudnímu přezkumu. 

• Zaregistrováním na akci účastník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních 
údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových 
a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby 
pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích. Dále souhlasí, aby ve spojeni s 
osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, 
výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a 
územního omezeni. 

• Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu. 
 
 
V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásahů 
státních orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné 
nevrací. V případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí závodníci údaje pro 
navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod. 
 
Aktuality k závodu (možná změna časového programu) na:   www.facebook.com/zlatakolobezka/ 
 
 

NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE VYHRÁT!!! 
                                      

                                                       zpracoval Petr Pešta 3. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/zlatakolobezka/


Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí na 
 ZLATÁ KOLOBĚŽKA Plzně 2021   ve dnech 19. – 20.6. 2021 

 
Souhlas rodičů/zákonného zástupce s účastí dítěte do 18. let na závodu, 
 
Já, ............................................................................, nar. ................ 
 
 rodič dítěte  ............................................................... (dále jen „závodník“), nar. …….………….... 
souhlasím, 
 
aby se závodník zúčastnil koloběžkového závodu:  ZLATÁ KOLOBĚŽKA Plzně 2021   ve dnech 19. – 20.6. 2021 
 
V rámci tohoto souhlasu prohlašuji, že: 
 
• syn/dcera (dále závodník) je zdravotně a mentálně způsobilý k účasti na výše uvedené soutěži dle 
Vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově 391/2013 Sb., 
• o bezinfekčnosti – ošetřující lékař nenařídil změnu režimu v rodině, školském zařízení nebo  
pracovišti v souvislosti s COVID 19 a nebylo orgánem hygienické služby nařízeno aktuální karanténní opatření, 
• seznámil jsem se s propozicemi výše uvedeného závodu a pokynů k akci, 
• souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace a výsledkových listin pořadatelů dle 
znění Nařízení EU 2016/679 – GDPR platného od 25.5.2018, 
• souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů ze závodu ve prospěch propagací koloběžkového 
sportu pořadatelem, ČSK, 
• závodník se zúčastní soutěže na vlastní odpovědnost - cyklistická přilba povinná, 
• k závodům bude mít závodník u sebe průkaz zdravotní pojišťovny 
• souhlasím, aby závodník v případě zranění byl ošetřen nebo mu byla poskytnuta lékařská péče v 
nemocničním zařízení v době konání sportovní akce, 
 
V .............................................. dne .................2021  
 
                                                                                       .......................................................................................... 
                                                                                                                      podepsán rodič závodníka 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plánek areálu 

 
 

Děkujeme partnerům Českého svazu koloběhu: 
 
 
 



 
 

 

Generální partner 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hlavní Partneři: 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
   
 
 
 Mediální Partner:                                                    
 

              
             

 
 
Partneři: 
  
 
 
 
 
                                                                                   
 
                                     
                                                       
 
 
 
 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU VE VZTAHU KE COVIDU-19 

“ZLATÁ KOLOBĚŽKA PLZNĚ 2021 VE DNECH 19.-20. června 2021“ 

já, níže podepsaný/á   

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………….. 

narozen/a:   …………………………………………………………………………….. 

kontakt mail a telefon: ……………………………………………..………………………………………………………….. 

Pořadateli jsem předložil/a:   

□ Negativní RT-PRC test, který jsem absolvoval/a nejdéle 7 dnů před začátkem akce, 
□ Negativní antigenní test, který jsem absolvoval/a nejdéle 72h před začátkem akce, 
□ Negativní samo test, který jsem absolvoval před začátkem akce, 
□ Čestné prohlášení o absolvování negativních testů, ukončené fázi očkování, nebo 

prodělaném onemocnění, 
□ Platný národní certifikát od Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti  

onemocnění covid-19, který obsahuje údaje o očkované osobě,  podanému typu vakcíny, 
datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal,  

□ Potvrzení, že od o onemocnění covid-19, uplynula 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. 

Prohlašuji, že:  

□ není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění, 
□ není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním 

trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa, 
□ netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu 

kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin 
nebo kloubů, 

□ Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví ostatních 
účastníků akce 

□ Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 
nakažlivé choroby 

□ Zavazuji se k dodržovaní veškeré zodpovědnosti za dodržování v době konání akce aktuálně 
platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR případně Vlády související s 
pandemií Covid 19. 

 

V……………….……………………, dne…………………….            

………………………………………… 

Podpis účastníka akce 

(nebo zákonný zástupce za účastníka do 18 let) 
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