Ahoj/Dobrý den,
v současnosti se nedá předpokládat, že by v době STK Harrachov platil druhý stupeň dle PES,
který by nám umožňoval akci uskutečnit téměř bez omezení. Odhaduji, že v době jednotlivých
termínů se budeme stále pohybovat někde mezi 3.-4. stupněm, což je ta hranice, která rozhoduje
o (ne)uskutečnění jednotlivých termínů kempů. Z toho důvodu jsem nakonec vymyslel systém,
který vychází z následujících myšlenek:
1) Může se stát, že některý termín proběhne a jiný ne (přechod 3.-4. stupeň a naopak), tím se
může výrazně snížit celková kapacita kempu.
2) Zájem účastníků o jednotlivé termíny se může rychle měnit v závislosti na vývoji situace
(nemoc, školní povinnosti, rodinná situace).
3) Zájmem ČSOS ohledně LOB kempů je připravit podmínky primárně pro účastníky, u kterých
je potenciál do budoucna, že budou závodit v LOB na co nejvyšší úrovni. Proto jsou pro výběr
účastníků na jednotlivé termíny rozhodující následující parametry: počet absolvovaných LOB
závodů, výsledky na nich, úroveň běhu na lyžích. Samozřejmě se budu snažit uspokojit co
největší počet zájemců, ale prioritu mají výše uvedení.
4) Ambasadory jsou čeští reprezentanti v LOB, pro které je naprosto zásadní, aby se během
sezóny nenakazili. To by totiž znamenalo víceméně konec sezóny (nemožnost účastnit se
nominačních závodů na MS, tréninkový výpadek znemožňující na MS uspět apod.).
5) Bylo by jednoduché kempy zrušit. My však zájemcům chceme umožnit jejich rozvoj v LOB,
který je bez podobných akcí obtížnější než třeba v lesním OB.
6) Přes veškerá opatření není možné se riziku nákazy COVID-19 zcela vyhnout a účastníci i
jejich rodiče si toto riziko musí vyhodnotit a v případě účasti jej akceptovat.

Z výše uvedených myšlenek vychází následující systém, který od nás všech bude vyžadovat
velkou dávku flexibility a rychlé reakce:
1) 7-10 dní před začátkem každého termínu rozhodnu na základě aktuální epidemiologické
situace, jestli se termín ruší nebo ne. Ve stejný moment vydám seznam účastníků na daný termín
s přihlédnutím k vyjádřenému zájmu o jednotlivé termíny a výkonnosti. Seznam rozešlu
účastníkům a jejich kontaktním osobám, když se nevyjádříte, budu s vaší účastí počítat. Pokud
se z nějakého důvodu daného termínu nemůžete účastnit, dáte mi ihned vědět, abych uvolněné
místo nabídl dalším zájemcům.
2) Platby budeme řešit až těsně před akcí, nebo i zpětně.
3) Akce se budou moci účastnit pouze ti, kteří: (a) v posledních 90 dnech měli pozitivní
výsledek PCR testu (mají imunitu), (b) v posledních 3 dnech před začátkem daného termínu
měli negativní výsledek PCR nebo antigenního (dále jen "AG") testu. Zatím do 15.1. je možné
se nechat zdarma otestovat AG testem https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/,
uvidíme, jaké budou podmínky poté. Pokud někdo přijede na kemp bez negativního výsledku
testu, budeme mít na místě AG testy k dispozici. Účastníku bude naúčtován poplatek za test

(max. 300Kč, možná levněji nebo zcela zdarma) a účastník je srozuměn s tím, že při pozitivním
výsledku pojede obratem domů.
4) Na akci budou platit opatření, která jsou uvedena pod čarou na konci tohoto e-mailu,
abychom snížili riziko nákazy na minimum a nevystavovali se možnému postihu ze strany
státních autorit.

Závěrem vás chci všechny poprosit, abyste má rozhodnutí (ať už ohledně celého systému nebo
ohledně jednotlivých seznamů účastníků) respektovali a nesnažili se hledat nějaké boční
možnosti. Už takto bude komunikace náročná a nebudu mít vedle své normální práce kapacitu
řešit speciální požadavky.

S pozdravem
Ňuf/Jan Petržela, 18. 12. 2020
___________________________________________________________________________
Pravidla konání/nekonání STK Harrachov:
1) Pokud bude v době začátku daného termínu stupeň opatření 4 dle PES, STK se ruší.
2) Pokud bude v době začátku daného termínu stupeň opatření 2 dle PES, STK proběhnou s
opatřeními 1-6.
3) Pokud bude v době začátku daného termínu stupeň opatření 3 dle PES, STK se jako
hromadná akce zaštítěná ČSOS ruší, ale platforma STK bude nabídnuta pro paralelní tréninkové
kempy samostatných oddílových/oblastních skupin se vzájemně koordinovanými venkovními
tréninky, které proběhnou s opatřeními 1-7

Opatření proti nákaze COVID-19 na STK Harrachov:
1. Při příjezdu účastníci předají vedoucím souhlas rodičů s účastí dítěte na soustředění, které
bude sloužit jako potvrzení, že nemají symptomy a nepřišli do kontaktu s osobou nakaženou
COVID-19, a také nám to umožní absolvovat tréninky v polském areálu Jakuszyce.
2. Při pohybu ve společných prostorech ubytování (mimo pokoje - tzn. chodby, umývárny,
lyžárna, jídelna) se budou nosit roušky.
3. Při stravování budou dodržovány potřebné odstupy podle platných nařízení (stravování po
částech)
4. Každý den bude všem měřena teplota.

5. Každý účastník musí znát svůj klidový tep. Každé ráno na kempu si tep změří a zvýšenou
hodnotu nahlásí vedoucím. Opatření slouží zároveň jako indikátor únavy a možných
zdravotních potíží. Vyšší hodnota ale sama o sobě není považována za symptom COVID-19.
6. Při podezření na symptomy COVID-19 bude účastník otestován AG testem (zdarma). Při
pozitivním výsledku je účast na kempu ukončena jak pozitivně testovanému účastníkovi, tak
jeho spolubydlícím z jednoho pokoje (max. 4 lůžkové pokoje), a rodiče si je musí bezodkladně
vyzvednout.
7.Veškeré aktivity uvnitř budovy (včetně stravování) budou probíhat po oddílových/oblastních
skupinách (maximální počet ve skupině je 9 účastníků + 1 vedoucí) tak, aby byl minimalizován
kontakt mezi skupinami.

