
Manuál k pořádání soutěží  ROB v době omezení shromažďování osob a konání sportovních akcí. 

V roce 2021 lze očekávat přetrvávající omezení týkající se shromažďování osob včetně konání 

sportovních akcí. Rada AROB ČR již v říjnu 2020 schválila dodatek k pravidlům ROB, který se uplatní 

právě v době nařízených omezení. Soutěže na krajské a okresní/místní úrovni nemusí být, s ohledem 

na nižší počet účastníků a možnost pořadatele „operativně“ reagovat na aktuální situaci, aktuálními 

zákazy a omezeními tolik postiženy. Složitější situace nastane zřejmě u republikových soutěží, 

nicméně níže uvedené body se vztahují na všechny pořádané soutěže/závody. 

Obecná doporučení: 

- účastníci závodu jsou povinni dodržovat platné předpisy a nařízení vztahující se 

k hygienickým a dalším protiepidemiologickým opatřením, 

- závodu by se neměla účastnit osoba, která se cítí být nemocná, nachlazená, má zvýšenou 

teplotu nebo jiné příznaky virového onemocnění, nebo je v karanténě či byla v nedávné době 

v kontaktu s osobou, která má či mohla by mít Covid 19, 

- účastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla ROB, pokyny pořadatele a pravidla fair play, 

- požadovaná protiepidemiologická opatření zdůraznit v propozicích a pokynech, vedoucí 

oddílů o nich informují své závodníky a jejich doprovod. 

 

Parkoviště/shromaždiště/start: 

- zajistit dostatečnou parkovací plochu s většími mezerami pro parkovaná vozidla, 

- minimalizovat pohyb osob v místech s předpokládanou větší koncentrací osob (mazání čipů, 

předstartovní prostor, startovní prostor), 

- závodníci se zdržují v maximální možné míře ve svých vozidlech nebo rozptýleně, v případě 

potřeby vymezit sektory jednotlivým oddílům, 

- umožnit odevzdání přijímačů hromadně za oddíl, každému oddílu vymezit (a označit) místo 

pro uložení přijímačů; s odevzdanými přijímači již nemanipulovat (pokud to není nutné např. 

z důvodu jejich zakrytí proti dešti), 

- vymezit dostatečný prostor pro předstartovní přípravu (rozběhání), v případě nutnosti 

regulovat pohyb závodníků a jejich počet, 

- veškeré změny v přihláškách (dodatečné přihlášky, odhlášky, změny čipů atd.) řešit 

elektronicky; za tím účelem povolit použití mobilního telefonu, 

- startovní listiny a pokyny vyvěsit až ve startovním prostoru (u map nebo přijímačů, u 

startovní čáry); předtím jsou k dispozici elektronicky s dostatečným předstihem před 

konáním závodu, 

- zajistit tisk značek startu, majáku a cíle na mapu tak, aby si závodníci nemuseli do mapy již nic 

zakreslovat, 

- předstartovní prostor a prostor u startovní čáry koncipovat dostatečně velký, aby bylo možno 

dodržet rozestupy, 

- u manipulace s mapami zajistit pro pořadatele jednorázové rukavice, 

- dopravu věcí ze startu na cíl organizovat pouze v případě, že nebude jiná možnost, aby se 

závodníci po doběhu dostali ke svým věcem do relativně krátké doby (např. chůzí do 15 

minut z cíle na parkoviště/shromaždiště), 

- umístit dostatečné množství odpadkových košů/pytlů a desinfekčních prostředků. 

 



Cíl/cílový prostor: 

- nepodávat nalévané občerstvení, pouze balenou vodu (samoobsluha), 

- zajistit, aby se v místě vyčítání čipů nehromadili závodníci, místo pravidelně desinfikovat, 

- nevyvěšovat předběžnou výsledkovou listinu, pokusit se zajistit zveřejňování výsledků on-

line, 

- zajistit průběžný odchod závodníků z cíle na parkoviště/shromaždiště; v případě nutnosti 

převozu řidičů pro vozidla zajistit dodržení hygienických opatření, 

- umístit dostatečné množství odpadkových košů a desinfekčních prostředků, 

 

Výsledky, vyhlášení: 

- výsledky jsou vyhlašovány on-line nejpozději den následujícím po dni konání závodu, 

- vyhlášení vítězů se neprovádí; diplomy, medaile příp. ceny se předávají dodatečně, např. 

poštou, až poté, co byla výsledková listina schválena, 

 

Pořadatelé, desinfekční a ochranné pomůcky: 

- pořadatelé jsou povinni po celou dobu konání závodu používat ochranné pomůcky, na 

exponovaných místech je doporučen respirátor FFP2, 

- ostatní účastníci jsou povinni, mimo vlastní závod, používat roušky příp. další ochranné 

pomůcky, 

- pořadatel může měřit teplotu účastníkům soutěže, při zvýšené teplotě účastníka vykáže 

mimo prostor konání závodu, 

- pořadatel zajistí desinfekční prostředky na desinfekci rukou a na desinfekci materiálu (stoly, 

jednotky SI), 

- pořadatel viditelně opatří odpadkové pytle určené pro „infekční“ materiál např. nápisem 

„ROUŠKY“. 

 

 

 


