
INFORMACE O AKCI 
 

Název a 
místo: 

Plzeňské sprinty 2021 – Český pohár Arena Cup 
  

Termín: 15.-17.10.2021 

  

Odjezd: Čtvrtek 14. 10. 2021 13:00 Janáčkovo divadlo  
  

Návrat: Neděle 17. 10. 2021 cca 22 – 23 hodinou Janáčkovo divadlo  
  

Náklady Bude vybíráno v hotovosti – 900 Kč/osoba (platí pro hotel) 
Kometa hradí startovné (100 Kč/ start), dopravu (300 Kč/osoba) a 

částečně ubytování (1500 Kč/osoba)  
  

Ubytování: Z důvodů nedostatku ubytovací kapacity – rozděleno  
1. část Hotel Victoria (příspěvek 300 Kč/den/osoba),  

2. část Ubytovna PČR (bez příspěvku) viz seznam 2. strana 
Strava: Ubytování v hotelu Victoria mají v rámci pobytu snídani. Ubytování na PČR obdrží 

příspěvek na snídani (100 Kč/ den) 
Ostatní stravu nezajišťujeme i vzhledem k časově komplikovanému programu závodů 

(pomalý, rychlý blok atd.) V okolí dostatek stravovacích podniků dle pokynů pořadatele. 
Rozpis závodů 
a přijatí: https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/6538 
  

Termín odhlášek: 
Přes IS a nejpozději vedoucímu akce do 12.10.2021 do 20:00 

  

Vedoucí akce: Jiří Vlček – predseda@kometaplavani.cz 
  

Kontakt: predseda@kometaplavani.cz nebo formou SMS 604 416 466 

Různé: Seznam ubytování viz druhá stránka (možnost přehození jen tzv. kus za kus). 
Rozdělení do pokojů v hotelu Victoria je pouze informativní dle rezervovaných 
pokojů. Při odjezdu odevzdat povinně formulář bezinfekčnosti ke stažení: 
https://vysledky.czechswimming.cz/cz.zma.csps.portal.rest/api/public/competition
s/6538/documents/C_FILE_INFO2?fileName=Potvrzen%C3%AD_o_bezinfek%C4%8
Dnosti.pdf 
Každý u sebe má potvrzení OTN pro pořadatele (stačí v mobilu, emailu atd.): 
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 
c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo 
certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že 
uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu nebo, 
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
e. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro 
sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že 
podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 
hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

Poznámka: Pozdě odhlášení zaplatí veškeré náklady v rámci této akce. 
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PČR Hotel Victoria 

Ženy  Ženy   

Čížková Dominika Benešová Alena 

pokoj 1.3. Kadlecová Rozálie Zubalíková Lucie 

Sedlecká Petra Surová Marika 

Poustecká Lucie Juřicová Tereza 

pokoj 2.3. Bařinová Adéla Marciánová Hana 

Maršíková Ellen Hasilová Monika 

Procházková Leona Fojtíková Nikola 
pokoj 1.2 

Křepelková Adéla Černá Viktorie 

Francová Lucie Kahajová Barbora 
pokoj 2.2. 

Dostálová  Annemarie fyzioterapeutka  

Folklová Markéta Muži  
 

Mátlová Adéla Peringer Marek 

pokoj 3.3. Obermannová Julie Gögh Daniel 

  Kopáček Martin 

Muži  Švarc Radim 

pokoj 3.4. Havrlant Ondřej Uhlík Michael 

Reka Jan Čihák Martin 

Boháč Milan Chrápavý  Filip 
pokoj 3.2. 

Merhout Šimon Zábojník Matěj 

Maršík Ondřej Kučera Štěpán 

pokoj 3.5 Grmela Roman Ludvík David 

Pokorný Martin Špaček Dominik 

Ulmann Matyáš Hýbl Denis 
pokoj 2.5. 

  Klok Markijan 

Trenéři  Hána Karel 

pokoj 3.6. VLČEK Jiří Masaryk Tomáš 

ŘÍHA Jakub Máša Matěj 

VOSTREJŽ Radek Trenéři  
 

řidič  Vodák Petr 
pokoj 2.4. 

  Verner Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


