
Organizácia pretekov
Trout area Slovakia - jeseň 2021

V zmysle aktuálne platného COVID AUTOMATU, budú všetky nadchádzajúce preteky organizované
v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19)

Prehľad:

Definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nie je stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola
doteraz 12 mesiacov, teda plne zaočkovaná osoba je:

• osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky pro� ochoreniu COVID-19
s dvojdávkovou schémou,

• osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky pro� ochoreniu COVID-19
s jednodávkovou schémou, alebo

• osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky pro� ochoreniu COVID-19, ak bola
prvá dávka očkovania pro� ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19, alebo

Osoby v režime OTP – ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac
ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať nega�vnym výsledkom testu na COVID-19, presnejšie:

• osoba plne očkovaná,

• osoba, ktorá je schopná sa preukázať nega�vnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie
starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v
prípade an�génového testu, alebo

• osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pri vstupe do areálu resp. pri rannej prezentácii sa bude vyžadovať preukázanie sa:

• potvrdením o očkovaní pro� ochoreniu COVID-19,

• potvrdením o nega�vnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo

• potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19,

• uvedené potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom
prípade je potrebné �eto skutočnos� preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná iden�ta
preukazujúcej sa osoby.

Každý pretekár pri prezentácii na pretek svojim podpisom vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov
v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si je vedomý, že by sa dopus�l priestupku podľa § 21
ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že bude nutné sledovať aktuálnu situáciu okresu, v ktorom sa budú
preteky konať. Na základe určenia „farby“ resp. stupňa na Covid automate štátnymi autoritami, ktorý
bude zverejnený cca týždeň vopred Vás budeme na našej stránke alebo prostredníctvo FB informovať
o tom, či sa preteky uskutočnia alebo nie.

Možnosť ubytovania sa bude tak�ež riadiť COVID AUTOMATOM a samotným rozhodnu�m
prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.


