
 

V Praze, 28.7.2020 

 

Organizační pokyn pro účastníky MČR a MSR v silniční cyklistice Mladá Boleslav 2020 v souvislosti s opatřeními 
proti COVID – 19 

 

Na základě zvláštních pokynů pro organizátory a účastníky národních šampionátů související s ochranou proti 
šíření koronaviru COVID-19 vydaných dne 23.7.2020 Mezinárodní cyklistickou unií UCI, vydává Český svaz 
organizační pokyn. Tento pokyn je aktuálně závazný i pro nadcházející ŠKODA AUTO Mistrovství České a 
Slovenské republiky v silniční cyklistice Mladá Boleslav 2020. 

Opatření UCI pro národní šampionáty se podřizuje vydaným pravidlům pro závody UCI WorldTour - UCI Women 
WorldTour-UCI ProSeries, který najdete na níže uvedeném odkazu a následně v kapitole 1A Jednodenní závody 
na str. 8. 
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-eng-16-july-wt-wwt.pdf 
 

Pokyny vyplývající z nařízení UCI pro Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2020 : 

- jsou závazné pro závodníky a členy realizačního týmu, kteří se účastní závodu (sportovní ředitel, trenér, 
mechanik, lékař aj.) 

Výše uvedené osoby jsou povinny: 

- doručit předem vyplněný Covid 19 dotazník (viz příloha 1 a 2) pro jednotlivé jezdce/členy týmu včetně 
realizačního. Je povinností každého závodníka dotazník vyplnit po dobu 5 dnů a odevzdat jmenovanému 
Covid koordinátorovi při registraci. V případě nedoručení dotazníku, bude závodníkův start zamítnut 
 

- předložit dva negativní PCR testy na COVID-19  - prvnímu testu se závodník musí podrobit 6 dní před 
startem závodu. Pokud je tento test negativní, podrobí se druhému testu nejméně 72 hodin před startem. 
Účast jezdce je možná pouze tehdy, jsou-li oba testy negativní. Náklady spojené s testováním jsou 
odpovědností klubů/jezdců. 

 

V souvislosti s dalšími podmínkami vyplývajícími pro organizátora národního mistrovství je posunuto datum uzávěrky 

přihlášek na ŠKODA AUTO Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2020 na termín 10.8.2020. Registrace 

závodníků probíhají na SportSoft https://csc.sportsoft.cz/ 

Další informace k závodu sledujte na webových stránkách ČSC https://www.czechcyclingfederation.com/ 

 

Jakékoli změny týkající se tohoto pokynu a opatření UCI nebo případně opatření v České republice budou 

neprodleně zveřejněny. 

 

za ČSC 

Mgr. Jaroslava Krakovičová, generální sekretář ČSC 
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