
Opatrenia pre organizáciu športových podujatí  – COVID 19 
MOTOCYKLOVÝ ŠPORT A PODUJATIA ŠPORTOVEJ SEZÓNY 2020. 

K 7.7.2020 

Všetci organizátori sú povinní vypracovať prevádzkový poriadok s uvedením bezpečnostných 
opatrení , ktoré je potrebné dodržať v priebehu motocyklového podujatia.  

 Okrem všetkých doporučení, ktoré sú uvedené v nasledujúcom texte sa budú na podujatiach 
dodržiavať nasledovné ochranné opatrenia:  

 vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál šatka) – spoločné uzatvorené priestory ( admin. budova, soc. 
zariadenia, sedenie na tribúnach a pod. ); 

 pri pobyte na exteriérových podujatiach musia osoby nežijúce v spoločnej domácnosti  
dodržiavať medzi sebou vzájomnú vzdialenosť min.2m, v opačnom prípade sú povinní požívať 
ochranu horných dýchacích ciest, osoby žijúce v spoločnej domácnosti nemusia ochranu 
používať, ak je ich vzdialenosť od iných osôb min. 2m; toto neplatí pre súťažiach športovcov 
pri výkone športovej činnosti 

 zaistiť pri vstupe do spoločných priestorov (admin. budova, soc. zariadenia) dávkovače na 
alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob 
dezinfekcie rúk; 

 v dejisku konania podujatia, adekvátnym a jasným spôsobom,  zverejniť  oznam ako 
postupovať pri príznakoch akútneho respiračného ochorenia,  význam umývania rúk 
a nutnosti dodržiavania 2m odstupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia. 

 Ľudí, ktorí vykazujú známky možnej infekcie COvid-19, nepustiť pri kontrolovanom vstupe do 
priestorov súťaže/tréningu. 

 v prípade sedenia (tribúny, zasadnutia riadiacich orgánov podujatia je organizátor povinní 
zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade a zabezpečiť obsadenosť kapacity 
priestorov určených pre sedenie max. do 50% tejto kapacity. 

 na podujatí sa môže zúčastniť viac ako 1000 ľudí len v prípade, že je organizátor schopný 
zabezpečiť rozdelenie priestoru podujatia na sektory a musí zabezpečiť nasledovné: 
kontrolovaný vstup a výstup do každého sektoru podujatia, max. počet osôb v sektore 1000 
ľudí, schopnosť preukázať v každej chvíli počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v 
jednotlivých sektoroch, na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 m štvorcových plochy 
sektoru, pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný 
doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom. 

 Odporúčania  pred uskutočnením športového motocyklového podujatia 

Organizátor je povinný o všetkých opatreniach informovať na svojich internetových stránkach a využiť 
ďalšie média v dotknutých obciach/mestách, tak aby bola zabezpečená maximálna informovanosť 
obyvateľov pred podujatím. V prípade prechodu trate priamo obcou/mestom prejsť trať podujatia so 
zodpovedným zástupcom obce a prípadne sa dohodnúť na ďalších opatreniach.  
 
Mimoriadne dôležitá je i komunikácia so zdravotným personálom zabezpečujúcim podujatie , s ktorým 
budú taktiež prerokované prijaté opatrenia v súvislosti s požiadavkami ÚVZ. 
 

Priamo do Zvláštnych ustanovení (ZU) upravujúcich pravidlá konkrétneho podujatia, alebo do ich 

prílohy by sa mali zapracovať všetky nariadenia súvisiace s platnými opatrenia pre ochranu zdravia 

v súvislosti s ochorením Covid-19. 

Postup prihlásenia sa na podujatie 
Organizátor musí už pri vydávaní zvláštnych ustanovení klásť dôraz na elektronickú komunikáciu. V ZU 
je povinnosť oznámiť adresu prípadného on-line prihlásenia, prípadne e-mailovú adresu, kam je možné 
doručiť požadovanú elektronickú prihlášku. Taktiež musia ZU obsahovať odkaz, kde budú zverejnené 
všetky vykonávacie ustanovenia a výsledky podujatia. Osobní kontakt by mal byť obmedzený na 
najnutnejšiu možnú mieru. 



Organizácia servisného areálu – depa  
Umiestnenie tabúľ na príjazdových cestách a pri vstupe do dejiska konania podujatia, ktoré poukazujú 
na mimoriadnu situáciu a obecné pravidlá chovania v tejto situácii. 
Snažiť sa do depa v maximálnej miere obmedziť prístup. Do pred štartového priestoru striktne umožniť 
vstup len súťažiacim jazdcom a nevyhnutnému tímovému personálu (mechanik, manager). Kde je to 
možné nedovoliť vstup ďalším doprovodným osobám s výnimkou nutného doprovodného personálu 
napr. u neplnoletého jazdca. V depe a pred štartovom priestore je  nutné dodržiavať rozostup 2m. 
Kde je to možné, otvoriť všetky plochy, ktoré sú k dispozícii tak, aby bolo možné poskytnúť 
tímom/jazdcom napr. 20m2 plochy na odstavenie vozidiel/stanov/karavanov. Ak je možné, ideálne je 
plocha 30m2. 
  
Opatrenia pre administratívnu a technickú prebierku na motocyklovom podujatí 
Vypracovať časový harmonogram uskutočnenia administratívnej/technickej prebierky napr. po 
kategóriách/štart. čísiel tak, aby nedošlo k zhlukovaniu v miestach týchto prebierok. 
V prípade nutnosti a ak je to možné stanoviť podstatne dlhší čas na uskutočnenie predmetných 
prebierok.  
Zároveň zväčšiť miesta prebierok aby bolo možné dodržať čo najväčšie odstupy medzi činovníkmi, ktorí 
prebierky realizujú a samotnými jazdcami.  
Na technických prebierkach vytvoriť bezkontaktné miesta pre kontrolu nutnej dokumentácie 
a bezpečnostného vybavenia jazdcov (prilby, hrudné chrániče, kombinézy atď.). 
Zaviazať súťažiacich nosením ochranných a hygienických prostriedkov počas uvedených kontrol na 

podujatí.   

Zabezpečiť ochranné vybavenie a dezinfekciu pre činovníkov vykonávajúcich prebierky.  

Pripraviť a uskutočniť rozpravu s jazdcami tak, aby sa zamedzilo koncentrácii väčšieho počtu 

účastníkov - odporúča sa uskutočnenie rozpravy elektronickou cestou, alebo za dodržania min. 2m 

odstupov za použitia rozhlasu, alebo inej komunikačnej techniky.  

 

Opatrenia počas priebehu motocyklového podujatia 
Obmedziť počet osôb v štartovom priestore, v servisných zónach a miestach, kde sa zobrazujú výsledky 
a iné informácie ( napr. max . 1 osoba na tím/jazdca).  
Neorganizovať tlačové besedy po jazdách, do programu podujatia nezaradiť slávnostný nástup 
a slávnostné vyhlásenie výsledkov realizovať s obmedzeným počtom osôb ( bez verejnosti). 
Motocyklový šport nie je kontaktným športom. Jazdci prakticky stále nosia predpísané ochranné 
oblečenia - prilba, kombinéza, rukavice. 
Pre divákov platí, že na motocyklových podujatiach organizovaných na voľných priestoroch budú 
všetci návštevníci informovaní o prijatých bezpečnostných opatreniach prijatých k danému podujatiu 
a to i s pomocou usporiadateľskej služby, traťových komisárov, informačných tabúľ, rozhlasu 
a ďalšieho informačného materiálu.  
Počet divákov bude regulovaný príslušným prevádzkovým poriadkom  platným v dobe konania 
podujatia. 
 
Hygienické a cateringové  zariadenia na motocyklovom podujatí 
Na motocyklových podujatiach, kde je sú hygienické zariadenia v budovách musia byť tieto 
zabezpečené mydlom a papierovými utierkami, sušiče musia byť znefunkčnené, vytvárajú aerosól. 
Takéto hygienické zariadenia musia byť v hodinových intervaloch pravidelne dezinfikované. Pri 
zabezpečení chemických mobilných hygienických zariadení musia byť tieto taktiež vybavené 
alkoholovou dezinfekciou rúk, papierovými utierkami a musia byť taktiež pravidelne v hodinových 
intervaloch,  organizátorom, alebo prenajímateľom čistené a dezinfikované. 
 
Poskytovanie cateringových služieb v súčasných podmienkach je možné len pri dodržiavaní 
nasledovných hygienických opatrení a odporúčaní: 

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť všetkým osobám 
len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), mimo času potrebného na 
konzumáciu nápojov a pokrmov,  



- odporúča sa pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky,  

- odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb čakajúcich na pokrmy, nápoje minimálne 2 m,  

- na všetky vstupy do prevádzky ( aj vonkajšie)  viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať 
vyššie uvedené hygienické opatrenia,  

- pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, používaných nástrojov a pomôcok, na 
dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,  

- odporúča sa medzi stolmi pre zákazníkov dodržiavať odstup  2 m,  

- odporúča sa zabezpečiť, aby všetky pokrmy a nápoje poskytované počas cateringových akcií 
naberal prítomným osobám len obsluhujúci personál; obsluha položí pokrm, ktorý si vyberie 
zákazník na tanier, ktorý drží zákazník, tak, aby nedošlo k fyzickému kontaktu, ak predsa len 
dôjde, obsluhujúci personál si vydezinfikuje ruky;  

- príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale má byť podaný obsluhujúcim personálom k 
pokrmu zabalený do papierovej servítky, 

 
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa cateringových služieb  upravuje Usmernenie ÚVZ k poskytovaniu 
cateringových služieb pri hromadných podujatiach prijatých pod č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 
16.6.2020. Organizátor bude mať s každým poskytovateľom cateringových služieb na podujatí 
podpísané čestné prehlásenie ohľadne dodržiavania stanovených nariadení v zmysle uvedeného 
opatrenia ÚVZ. 

 
 
        Slovenská motocyklová federácia 
  
 

 


