
* ČESTNÉ PREHLÁSENIE (vzor) bolo zaslané všetkých prihláseným účastníkom jazdeckých pretekov mailom vopred. 

DESATORO 
Opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID -19 počas pretekov RS Team TROPHY  

 

1. Vstup do areálu pretekov je kontrolovaný.  
 

2. Do areálu budú mať prístup len osoby, ktoré sa preukážu ČESTNÝM 
PREHLÁSENÍM* o negatívnom výsledku RT-PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hod. 

resp. AG testu nie starším ako 24 hod. pred začiatkom konania pretekov, ktorým je 

sobota, 17.7.2021 o 9:00 hod. STAČÍ JEDEN TEST NA CELÉ PRETEKY! 
 

3. Negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nemusia 
preukazovať osoby, ktoré: 

- majú menej ako 10 rokov 
- sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

- sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

- sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

- sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19, 

- prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 
Aj tieto osoby (okrem detí do 10r.) vyplnia ČESTNÉ PREHLÁSENIE* 

 

4. Kone aj účastníci pretekov budú v areáli tráviť len nevyhnutne potrebný 
čas a po skončení svojich súťaží opustia jazdecký areál. 

 

5. Počas pobytu v areáli sú všetci povinní: 
▪ Pohybovať sa s prekrytými hornými dýchacími cestami (neplatí pre 

jazdcov sediacich na koni) 

▪ Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s osobami, s ktorými nežijú v spoločnej 

domácnosti (min. 2m odstup) 

▪ Pravidelne si dezinfikovať ruky 
 

6. Podávanie rúk je zakázané. 
 

7. Podujatie sa koná bez účasti divákov. 
 

8. Osoba, u ktorej sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, okamžite 

opustí areál pretekov!   
 

9. Porušenie týchto opatrení bude mať za následok vykázanie neprispôsobivej 

osoby z areálu pretekov bez možnosti návratu.  
 

10. Účastníci pretekov, ktorí sa s horeuvedenými opatreniami hrdinsky vysporiadajú, sú 

u nás vítaní a my urobíme všetko pre to, aby si preteky užili ;o) 
 

 

Organizačný team 
  RS Team TROPHY 2021  


