Měřený trénink oblasti Vysočina na krátké trati
ROZPIS
Měřený trénink proběhne za přísných aktuálně platných epidemiologických opatření.
Trénink se může konat pouze pro 30 osob ve stejný čas na jednom místě ve venkovních
prostorech. Prosím, neshlukujte se, přijíždějte na svůj startovní čas, odjíždějte ihned po
absolvování tréninku a nezdržujte se zbytečně v centru. Prosím, noste ochranu dýchacích
cest při bližším kontaktu s ostatními osobami.
Všichni zúčastnění prokáží při příjezdu na parkoviště předložením čestného prohlášení,
že splňují jednu ze stanovených podmínek testování, očkování nebo prodělání nemoci
SARS-CoV-2 s výjimkou dětí mladších 6 let věku nebo:







osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou s negativním výsledkem (ve zdravotnickém zařízení, zaměstnání, škole
nebo i samotest).
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 RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí
jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů

Pořádající subjekt:

Sportovní klub Chotěboř, z.s.

Centrum:

Dobkov - kulturní dům

Datum:

23. 5. 2021

Druh tréninku:

Jednorázový denní trénink jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem

Kategorie:

Dle soutěžního řádu Oblasti Vysočina
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65
H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21H, H35, H45, H55, H65, H70
HDR
Tratě H10N, D10N, HDR jsou značené fáborky.

Časy vítězů:

Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina

Přihlašování:

Přednostně přes systém ORIS, nouzově zasláním na emailovou adresu
prihlasky@skchotebor.cz
1. termín přihlášek 17.5.2021 23:59, 2. termín přihlášek 19.5.2021 20:00
za zvýšení vkladu o 50%. Po termínu velmi omezeně za dvojnásobné
startovné. Dohlášky nebudou na místě možné.
Maximální počet účastníků je 360. Závodníci se přihlašují do jednotlivých
startovních vln:
10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00,
Pokud se vlny naplní, budou otevřeny následující:
14:00-15:00, 15:00-16:00
Prosíme, aby se lidé přijíždějící v jednom automobilu hlásili do jedné vlny.
Při přihlašování do vln zvažte, zda půjdete i HDR, případně uveďte
požadavky na start v poznámce.
V případě většího zájmu mají přednost registrovaní závodníci v klubech
Oblasti Vysočina, dále registrovaní závodníci v klubech ostatních oblastí.
Z důvodu epidemiologických i kapacitních omezení není vypsána
kategorie P pro neregistrované závodníky.
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu.

Výše vkladu:

Dle prováděcích předpisů Oblasti Vysočina, nastaveny v ORISu, startovné
zasílat pouze na bankovní účet číslo 579309524/0600, variabilní symbol
dle adresáře oddílů ČSOS. Vklady v hotovosti nebudou přijímány. Termín
úhrady do pátku 21. 5. 2021.

Prezentace:

Nebude. Půjčené čipy budou připravené na startu. Změny výhradně na
email prihlasky@skchotebor.cz do sobotního večera (vyčkejte na
potvrzení změny), den tréninku telefonicky 732 374 793.

Start:

00 = 10:00, intervalový

Vzdálenosti:

parkoviště - start 1300m
parkoviště – cíl 1000m(Pozor, cesta na start se neshoduje s cestou z cíle.)
parkoviště v centru

Způsob ražení:

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI
čip nesmí být v tréninku použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro
bezkontaktní způsob ražení.

Mapa:

U LETIŠTĚ II 1:10 000, pro dětské kategorie do DH14 včetně a veteránské
kategorie od DH45 1:7 500, E =5 m pro všechny kategorie
mapoval: Jan Picek, stav 5/2021, mapový klíč ISOM 2017-2
mapy budou vodovzdorně upraveny

Terén:

Typický vysočinský, porostově rozmanitý, podmáčený, s hustou sítí
komunikací.

Protesty:

Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům
zasílejte na emailovou adresu: ob@skchotebor.cz; protesty v průběhu
tréninku předkládejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč.

Funkcionáři:

reditelka treninku – Hana Paulova
hlavn rozhodc – Eva Vobornı́ková R3

stavitelka tratí – Alena Voborníková R3
Kontakt:

Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz

Čestné prohlášení - Měřený trénink 23. 5. 2021
OB registračka …………………………………………………
Jméno …………………………………………………

Příjmení …………………………………………………

Email …………………………………………………………..…..………………. telefon …………………………………………………

□ Prodělal(a) jsem onemocnění COVID 19
Izolace začala …………………………………………… Izolace skončila…………………………………………………

□ Podstoupil(a) jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem. Datum testu ………………………………………………………………………………..

□ Podstoupil(a) jsem nejdéle před před 72 hodinami test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem. Datum testu …………………………………………………………………..

□ byl mi vystaven certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů
Datum ………………………………………………………………… Podpis …………………………………………………………………
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