
Protokol UCI pro organizaci cyklistických závodů v roce 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19 

(výpis) 

 

Aby se snížilo riziko šíření a kontaminace novým virem Covid-19, Mezinárodní cyklistická unie UCI doporučuje pro 

organizaci cyklistických závodů aplikovat následující opatření: 
 

A – Preventivní opatření 

1. Jmenovat koordinátora COVID-19 pro danou akci 

Organizátor akce by měl jmenovat odborníka na infekční nemoci; tento koordinátor COVID-19 musí mít aktuální 

znalosti o požadavcích a doporučeních zavedených vnitrostátními (nebo regionálními) zdravotnickými orgány, aby byla 

zajištěna bezpečnost sportovní akce. 
 

2. Informovat týmy o požadavcích nebo doporučeních, pokud jde o preventivní postupy v rámci jejich skupiny 

(závodníci a personál týmů) 

Doporučuje se stanovit opatření, která mají týmy přijmout, což může zahrnovat osobní ochranu, čištění technického 

vybavení, čištění a dezinfekci běžně dotýkaných povrchů v oblasti týmu a vozidel atd.  
 

B- Před závodem 

1. Zdravotní kontroly před závodem - zjišťování klinických příznaků naznačujících onemocnění Covid-19. 

Doporučuje se vyplňovat dotazník o klinickém podezření Covid-19 každý den po dobu 5 dnů před závodem. Dotazník je 

uveden v příloze. Dotazník musí interpretovat lékař, který nemusí být na místě. V případě, že je skóre rizika „silně 

podezřelé“ nebo „středně podezřelé“ 2 dny z 5, musí být přijata adekvátní opatření.  
 

2. Testy na Covid19  

Jeden kvalitativní test na detekci nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (typ PCR) se doporučuje ne více než 72 hodin před 

závodem. Pokud se pořadatel rozhodne požadovat před závodem provedení testů Covid-19, bude účast závodníka 

povolena pouze v případě, že bude předložen negativní výsledek tohoto testu. 
 

3. Koordinace s místními zdravotnickými orgány (nemocnice, pohotovostní služby) 
 

4. Určení lékaře odpovědného za podezření na případy COVID-19 (lékař COVID) 

Doporučuje se jmenovat lékaře odpovědného za zvládání jakéhokoli klinického podezření na COVID-19 v koordinaci s 

místními zdravotnickými službami. 
 

5. Zajistit, aby všechny osoby přítomné na akci měli příslušné informace o postupech osobní hygieny 
 

6. Společné prostory přístupné s akreditací uspořádat tak, aby bylo možné se fyzicky distancovat (min. 1,5 m odstupy) 
 

7. Zajistit čištění a dezinfekci společných prostor a zařízení a omezit sdílení materiálů 
 

8. Zajistit odpadní koše pro kontaminované předměty, aby se mohly bezpečně zlikvidovat nebo skladovat všechny 

hygienické materiály. 
 

C- Během závodu 

UCI doporučuje následující opatření: 

1. Připomenout týmům a závodníkům důležitost nošení masky za všech okolností. Nosit masku pro závodníky a 

personál je povinné, s výjimkou tréninku, rozjíždění a závodů. 
 

2. Omezit co nejvíce přístup do zóny startu. Povolit přístup pouze nezbytným osobám s obličejovými maskami.  
 

3. Přijmout opatření ke snížení rizik specifických pro cyklokrosové závody (omezit co nejvíce přístup do prostoru startu, 

cíle a mechanického depa, povolit přístup pouze nezbytným osobám s obličejovými maskami) 
 

D- Po závodě 

1. Přizpůsobit slavnostní předávání cen 

UCI doporučuje:  

- respektovat sociální distancování  

- omezit počet sportovců, kteří obdrží ceny najednou  

- umístit bloky pódia 1,5 m od sebe  

- vyžadovat, aby závodníci a jakákoli jiná zúčastněná osoba nosili během ceremoniálu obličejovou masku 

- žádat závodníky aby se během ceremoniálu vzájemně nedotýkali 

- omezit počet fotografů 
 

2. Přizpůsobit stanici antidopingové kontroly a postupy s ní spojené v souladu s opatřeními k prevenci virové 

kontaminace 


