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HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
107. AXA PRIMÁTORKY
18. - 20. září 2020, náplavka Rašínova nábřeží

CÍLOVIŠTĚ - ZÁZEMÍ ZÁVODU
•

Zázemí závodu je umístěno na náplavce Rašínova a Hořejšího nábřeží.

•

Akce probíhá pouze v otevřených venkovních prostorách.

•

Návštěvníci náplavky neplatí vstupné

•

Žádná část zázemí závodu není v krytém prostoru.

•

Cíloviště je rozmístěno tak, aby bylo zamezeno shlukování návštěvníků na
jednom místě a měli tak možnost se volně procházet a dodržovat dostatečné
rozestupy.

•

Zázemí je koncipováno pro bezpečný pohyb povoleného počtu návštěvníků.

•

Doporučujeme, pokud nebude možné dodržet 2m odstup, použít roušku
zakrývající nos a ústa.

•

V prostoru zázemí budou rozmístěna hygienická doporučení a pokyny pro
návštěvníky akce.

•

Po celou dobu akce bude probíhat průběžný dohled v zázemí.

CÍLOVIŠTĚ - DEZINFEKCE NA KLÍČOVÝCH MÍSTECH
•

V rámci celého zázemí budou volně dostupné hygienické a dezinfekční
prostředky v dostatečném počtu.

•

Klíčová místa budou pořadatelem pravidelně dezinfikována (toalety, místa pro
sezení, apod.).
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CÍLOVIŠTĚ - STÁNKY PARTNERŮ
•

Všichni partneři a dodavatelé v celém zázemí závodu budou mít u svých míst
dostupnou dezinfekci a budou dbát na hygienická opatření.

•

Na svých stáncích zajistí provoz tak, aby nedocházelo ke shlukování lidí,
a zajistí dostatečné rozestupy.

•

Zajistí pravidelnou dezinfekci svého prostoru.

•

V kavárně bude zajištěna možnost bezhotovostní platby a personál bude
pracovat s rouškou zakrývající nos a ústa a v hygienických rukavicích.

CÍLOVIŠTĚ - CEREMONIÁLY
•

Ceremoniály vítězných posádek budou probíhat vždy s dostatečnými časovými
rozestupy.

•

Bude zajištěný rozestup min. 2 metry od přihlížejících diváků.

•

Ceremoniály proběhnou bez podávání ruky a společných přípitků z jedné
vítězné lahve.

•

Vítězné posádky si budou brát medaile z podnosu bez kontaktu s pořadateli.

•

Na předávacím pontonu budou přítomni pouze dekorující osoby určené OV,
všichni vybaveni nasazenou rouškou

•

Dekorovaná posádka bude nastupovat s nasazenými rouškami, pouze po
nezbytnou dobu fotografování bude možné roušky sundat

CÍLOVIŠTĚ - ROZHOVORY
•

Veškerá potřebná technika, se kterou přijdou do styku účastníci rozhovorů,
bude pravidelně dezinfikována (mikrofony, apod.).

•

Bude zajištěný rozestup min. 2 metry od přihlížejících diváků a dostatečný
časový rozestup mezi jednotlivými rozhovory.

VIP ZÓNA - LOĎ CARGO GALLERY
•

Jedná se o vnitřní akci.
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•

Vstup bude povolen pouze s rouškou zakrývající nos a ústa.

•

Na akreditaci bude možné získat roušku zdarma, pokud host nebude mít svoji.

•

Prostor je kombinovaný - krytý a otevřený. Povinnost nosit roušku platí i pro
venkovní prostor. (i ve venkovním prostoru nebude dodržen minimální odstup,
proto doporučuji i venku mít nasazenou roušku (mimo dobu nezbytnou ke
konzumaci)

•

Bude povolena výjimka na sundání roušky při konzumaci jídla a nápojů.

•

Pro bezpečný pohyb hostů v celé VIP zóně a zajištění komfortních rozestupů
bude prostor lodi rozšířen o venkovní prostor - navýšení kapacity cca pro
80 osob.

VIP ZÓNA - DEZINFEKCE NA KLÍČOVÝCH MÍSTECH
•

V rámci celého prostoru VIP budou volně dostupné hygienické a dezinfekční
prostředky.

•

Klíčová místa budou pravidelně dezinfikována (toalety, stoly, apod.).

VIP ZÓNA - VÝDEJ JÍDLA A NÁPOJŮ
•

Přípravu a výdej jídla a nápojů bude zajišťovat personál pouze s rouškou
zakrývající nos a ústa a v hygienických rukavicích.

PONTONY V CÍLI
•

Na pontonu může být v jeden okamžik pouze jedna posádka, maximálně dva
trenéři a dva přitahovači lodí. Trenéři a přitahovači lodí musí mít po dobu
přítomnosti veslařů roušku.

•

Při přesedání není přípustné míchání posádek na platě. Vystupující posádky
musí opustit plato a až potom může na plato vstoupit nastupující posádka.

OPATŘENÍ V KLUBECH
•

Pro mimopražské kluby, které budou dle rozpisu umístěny v pražských
loděnicích platí jednotná pravidla.
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•

Do budov loděnic bude umožněn přístup pouze členům domácího klubu

•

Pro mimopražské účastníky bude v klubech vymezen prostor pro stany.

•

V objektech loděnic budou pro mimopražské účastníky regaty umístěny mobilní
toalety a nádrže na pitnou vodu.

•

Závodníci, trenéři a jejich doprovod musí v areálech loděnic používat roušky
zakrývající nos a ústa.

•

Roušku si závodníci mohou sundat až na lodi. Před vystoupením z lodi na plato
si závodníci opět roušku nasadí.

•

V případě opakovaného porušení Hygienických opatření si vyhrazuje OV
vyloučit provinilce ze závodů.

•

Z důvodů minimalizace fyzického kontaktu budou v loděnicích po otevírací dobu
otevřeny všechny dveře s výjimkou toalet a šaten.

•

Níže uvedené položky budou v loděnicích a dalších místech vyhrazených pro
hostující týmy pravidelně desinfikovány:
o kliky a madla u dveří
o vypínače světel
o další plochy / předměty, u nichž dochází ke kontaktu s lidmi
Provedené desinfekce budou zaznamenány do Sanitačního protokolu.

VÁŽENÍ KORMIDELNÍKŮ
• Při vážení kormidelníků je povinná rouška

ADMINISTRATIVNÍ OPATŘENÍ
• Zástupci startujících klubů / oddílů mají za povinnost předložit vyplněné Čestné
prohlášení při Prezentaci zástupců veslařských klubů a oddílů v pátek, 18. 9.
2020 od 19:00. Pro závody Univerzitních osem Praha je nutno předložit Čestné
prihlášení při prezentaci týmů v pátek ve 12:00 v loděnici TJ Bohemians. Pro
páteční závody párových osmiveslic mladšího žactva a handicapovaných
sportovců je nutno dodat Čestné prohlášení do buňky rozhodčích v cílovém
prostoru nejpozději do pátku 18. 9. 2020 do 15:00 hodin.
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• Formulář Čestného prohlášení s požadovanými informacemi o všech
závodnících a doprovodu. Formulář je ke stažení na webu www.veslo.cz.
• Bez vyplněného odevzdaného Formuláře nebude posádkám klubu umožněn
start.
ROZHODČÍ A STK V CÍLI
• Rozhodčí a zástupci STK v cíli musí v prostoru časoměřičů používat roušky
zakrývající nos a ústa

DŮRAZNÁ DOPORUČENÍ
● Sledujte pravidelně aktuální informace, pravidla a doporučení vydaná MZ ČR.
● Zdravotní stav – pakliže se necítíte dobře, zvažte svou účast na akci.
● Cash-less, bezhotovostní platby – omezení kontaktu mezi personálem
a návštěvníky.
ROZDĚLENÍ NA VENKOVNÍ SEKTORY
● SEKTOR 1 - závodní dráha na řece Vltava
● SEKTOR 2 - smíchovská náplavka Hořejšího nábřeží
● SEKTOR 3 - náplavka Rašínova nábřeží pod vyhlašovacím pontonem
● SEKTOR 4 - náplavka Rašínova nábřeží nad vyhlašovacím pontonem
● SEKTOR 5 - VIP Zóna
Připravil:
Organizační výbor, 107. Primátorky

V Praze dne, 16. září 2020
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