
 
 

6. závod Hanáckého žebříčku podzim 2020 

veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 
 

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 

 

Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, 

na kterém se převážně zdržuje. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních 

dvoumetrový odstup. 

Z výše uvedeného důvodu tímto prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření:  

1. Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, nebo jste byli nedávno v 

kontaktu s akutně nemocným, který by mohl mít COVID-19, závodů se neúčastněte.  

2. Každému účastníkovi závodu doporučujeme vybavit se také skládací židličkou (popř. karimatkou) k sezení. 

Zejména je však nutné dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 2 metry, pokud to není 

možné, tak mějte nasazenou roušku či jiné zakrytí úst a nosu.   

3. Na shromaždišti je dostatek prostoru pro stavbu oddílových stanů i jednotlivce bez nich. Všichni 

závodníci, doprovod či diváci musí mít nasazenu roušku u prezentace, v prostorách s popisy, výsledky a 

na dalších místech kde není možné dodržet rozestupy alespoň 2 metry 

4. Pro účely rozcvičení je před startem rozcvičovací prostor, který je dostatečně prostorný, rozcvičující se 

závodníci se zde budou moci na závod připravit individuálně při dodržení dostatečných rozestupů.  

5. Všechny zde uvedené pokyny platí pro všechny závodníky, doprovod závodníků i diváky (ze závodníků, 

kteří již závod absolvovali, se stávají diváci).   

6. Vzhledem k opatřením jsme bohužel nuceni zrušit původně plánovaný provoz občerstvení, prosím 

doneste si s sebou dostatek vlastního jídla a nápojů.  

7. Také jsme byli kvůli opatřením nuceni zrušit vyhlášení výsledků. Všichni závodníci obdrží při vyčítání 

sladkou odměnu.  

8. Využívejte připravené nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti k dezinfekci rukou. Snažíme se 

co nejvíce řídit oficiálními pravidly a doporučeními pro sportovní akce.  

Dodržujte prosím všechna pravidla, i když se vám zdají bezpředmětná. 

 

V Zábřehu dne 2. 10. 2020, 8:00 


