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Koncept Sportmanie Plzeň 2021 – VARIANTA B 

Krátkodobé umístění sportovních stanovišť ve veřejném prostoru 

Sportmanie Plzeň 2021 se uskuteční v tradičním termínu na konci letních prázdnin od 21. do 29. 8. 
2021. Jako vždy bude zázemí akce umístěno v parku za OC Plzeň Plaza. V letošním roce v případě 
platných protiepidemiologických nařízení, které neumožní konání v klasické variantě, dozná akce 
organizačních změn.  
Zachovány zůstanou třídenní bloky s obměnou stanovišť, nicméně stanoviště budou výhradně 
bezobslužná a rozmístěná na mnohem větší prostoru. První část stanovišť bude tradičně v parku za OC 
Plzeň Plaza (zaměřeno pro děti do 6 let), další na tzv. „kilometrovce“ směrem k ZOO Plzeň (zaměřeno 
pro děti do 12 let) a poslední část směrem ke Štruncovým sadům (zaměřeno pro mládež nad 12 let). U 
každého stanoviště zástupce klubu, který bude udržovat stanoviště funkční, desinfikovat stanoviště 
podle platných opatření, poskytovat informace v případě zájmu. Na konci každého dne nutnost uklidit 
vybavení stanovišť do areálu parku za OC Plzeň Plaza kvůli bezpečnosti a ochraně svěřeného materiálu.  
V případě vhodnosti bychom umožnili vstup pouze očkovaným jedincům nebo osobám, které budou 
mít proveden negativní antigenní test s potvrzením ne starším než 72 hodin – vše by bylo kontrolováno 
u vstupu. 
 
 
Orientační mapa tras v rámci Sportmanie Plzeň 2021: 
 

 
 
Hrací karta pro účastníky bude nově elektronická, kdy bude možné po absolvování jednotlivých 
stanovišť naskenovat QR kód místo razítka. Medaile budou získávány za vyplněnou online hrací kartu 
QR kódy. Z důvodu respektování GDPR bude hrací karta anonymní.  

mailto:svarcp@plzen.eu


 

Vypracoval:  Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně 
  Ing. Přemysl Švarc, svarcp@plzen.eu, mobil: 607 025 478 
 

Medaile a vzpomínkové předměty budou vydávány na výdejním místě uvnitř parku na rozdílných 
místech z důvodu minimalizace kontaktů. 
 
Součástí akce bude individuální charitativní běh respektující platná mimořádná opatření. 
 
Tento koncept akce zajišťuje dodržování platných protiepidemiologických nařízení a zároveň umožňuje 
zachovat myšlenku akce, tedy nabídnutí rodinám s dětmi smysluplné využití volného času na konci 
letních prázdnin a prezentaci sportovních klubů na území města Plzně. 
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