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FIA EUROPEAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 
FIA EUROPEAN CROSS CAR CHAMPIONSHIP 

FIA CROSS CAR ACADEMY TROPHY 
MORKUS MORAVA AUTOCROSS 

PŘEROV (CZE) – 20th of August to 22nd of August 2021 
 

 
COVID-19 information 

 
In accordance with the regulation of the Ministry of Health of the Czech Republic - 
Extraordinary measure, reference number: MZDR 14601 / 2021-22 / MIN / KAN, the 
MORKUS MORAVA FIA European Autocross Championship in Přerov on 19-22 
August 2021 may be admitted: 
 
(a) a person who has passed a negative RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 
virus with a negative result no later than 7 days, or 
(b) a person who has passed a POC test for SARS-CoV-2 virus with a negative result no 
later than 72 hours ago, or 
(c) a person who has been vaccinated against covid-19 and proves by the national 
certificate of vaccination or national certificate of completion of vaccination that the 
vaccination has expired: 

(i) for at least 14 days from the administration of the second dose of vaccine in the 
case of a two-dose schedule according to the Summary of Product Characteristics 
(SPC), or 
(ii) at least 14 days after administration of a dose of vaccine in the case of a single 
dose schedule under the SPC, or 

d) the person has undergone a laboratory-confirmed covid-19 disease, the isolation 
period has expired according to the valid emergency measure of the Ministry of Health 
and from the first positive POC antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for 
SARS-CoV- 2 no more than 180 days have elapsed, 
or the subject undergoes a preventive antigen test to determine the presence of SARS-
CoV-2 virus antigen. 
 
At the entrance to the MAGNUM CROSS ARENA PŘEROV, a mobile 
testing team will be present to perform on-site testing. 
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COVID-19 informace 

 
V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky - Mimořádné 
opatření, číslo jednací: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN, může být na sportovní 
podnik MORKUS MORAVA FIA Mistrovství Evropy v autokrosu v Přerově ve dnech 
19.-22.8.2021 vpuštěna pouze: 
 
a) osoba, která absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b) osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
c) osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u 
očkování uplynulo: 

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
SPC nejméně 14 dní, nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  
nebo osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2. 
 
U vstupu do MAGNUM CROSS ARENY PŘEROV bude přítomen mobilní 
testovací tým pro provádění testování na místě. 


