11. ROČNÍK MLADOBOLESLAVSKÉHO POHÁRU
29.1.2022, MLADÁ BOLESLAV

UPRAVENÝ ČASOVÝ ROZPIS
Kategorie

Začátek
prezentace

Začátek

Konec

Porada rozhodčích

7:30

8:00

Nováčci mladší dívky (8; 4-4)

8:00

8:40

7:00

Nováčci starší dívky (18; 6-6-6)

8:40

10:00

7:40

Nováčci chlapci (2; 2)

10:00

10:15

9:00

Žačky nejmladší (30; 7-7-8-8)

10:30

12:45

9:30

Žáci nejmladší (2; 2)

12:45

13:00

11:45

13:45

16:00

12:45

16:15 *

18:45 *

14:45 *

Juniorky (11; 5-6) *

19:00 *

20:00 *

17:30 *

Adult A (4; 4) *

20:00 *

20:25 *

18:30 *

Adult B (13; 6-7) *

20:25 *

21:30 *

19:00 *

(počet závodníků; rozvrh rozjížděk)

-

Úprava ledové plochy (10:15 – 10:30)

Oběd rozhodčí + exhibice + úprava ledové plochy (13:00 – 13:45)
Žačky mladší (30; 7-7-8-8)
Úprava ledové plochy (16:00 – 16:15) *
Žačky (30; 7-7-8-8) *
Úprava ledové plochy (18:45 – 19:00) *

* UPOZORNĚNÍ: Po skončení kategorie Žačky mladší bude závod plynule navazovat. Prosíme o ohlídání
návaznosti.
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Opatření pro vstup do haly | Covid-19
1) Kontrola bezinfekčnosti
Prosíme všechny účastníky závodů (závodníci, trenéři, rodinní příslušníci, diváci atd.), aby si před vstupem do
haly připravili jedno z níže uvedených potvrzení. Kontrola proběhne načtením QR kódu aplikací čTečka.
Vpuštěna bude pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a zároveň splňuje
následující podmínky:
•

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

•

U mladých od 12 do 18 let se vedle dokončeného očkování nebo prodělání nemoci připouští negativní
PCR test starý nejvýše 72 hodin. U ostatních osob nelze výsledky samostatného PCR ani antigenního
testu uznat.

•

Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem
konání akce.

•

Potvrzení o aplikaci očkování proti Covid-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (první u
jednodávkových vakcín, druhé u dvoudávkových vakcín) musí uplynout doba nejméně 14 dní.

•

Potvrzení o aplikaci první dávky u jednodávkových vakcín, nebo druhé dávky u dvoudávkových vakcín,
před uplynutím 14 dnů od aplikace + negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin

•

Potvrzení od lékaře o kontraindikaci k očkování, zaznamenané v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) + negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin

2) Ochrana dýchacích cest
Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách haly je nutné mít nasazen respirátor třídy FFP2/KN95 nebo vyšší,
nebo nanoroušku, přes nos a ústa, a dodržovat odstup 1,5 m od jiných osob, pokud tyto nepatří do společné
domácnosti. Dočasné sundání ochrany dýchacích cest se připouští po omezenou dobu pouze u závodníků a
jejich trenérů v průběhu rozcvičení a volné jízdy, a dále rozhodčím a technickému sboru po dobu jejich zapojení
do závodů. V šatnách a zbylých prostorách haly je nutné mít ochranu dýchacích cest nasazenu po celou dobu.
3) Formulář ČKS - Čestné prohlášení COVID-19
Formulář ČKS odevzdá závodník a trenér při prezentaci. Odkaz na formulář ZDE.

V Mladé Boleslavi, dne 26.1.2022
Ing. Václav Mareš v.r.
ředitel závodu
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