Fudokan Open Karate Cup Soke Ilija Jorga 10 Dan, Praha 26.9.2021
Hygienická opatření
Časový rozvrh: Přesný časový rozpis pro jednotlivé kategorie bude vydán po obdržení přihlášek. Vstup pro první kategorii je
plánován od 10.30 hodin. Sled kategorií bude sestaven tak, aby byla co nejvíce minimalizována doba setrvání klubů na soutěži.
Vstup do haly: Na základě přijaté přihlášky obdrží každý klub přesný čas svého vstupu, číslo bloku v hale a rozpis nástupů
pro jednotlivé kategorie. Vstup první kategorie je plánován v 10.30 hodin. Při čekání prosím dodržujte rozestupy. Před vstupem
do haly bude provedena dezinfekce rukou a může být přistoupeno i k měření tělesné teploty.
Dle aktuálních nařízeních MZ mají účastníci povinnost doložit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc). Každý
účastník (závodník, trenér, pomocní pracovníci, rozhodčí, pořadatel), který vstoupí do areálu nebo haly musí předat čestné
prohlášení o neexistenci příznaků a a splnění podmínek OTN. (formulář v příloze)
Průběh soutěže. Společné zahajovací nástupy nebudou realizovány. Zahájení bude provedeno před každou kategorií na tatami.
Vyhlášení a předání cen bude realizováno ihned po skončení kategorie. V průběhu soutěže může být na ploše společně se svými
závodníky přítomen pouze 1 trenér (s rouškou) za každou kategorii. Na ploše platí přísný zákaz volného pohybu závodníků,
kteří nesoutěží
Zástupce klubu stvrzuje přihlášením závodníků na soutěž, že má od zákonných zástupců závodníka souhlas k přihlášení na
soutěž a že každý závodník má platnou lékařskou prohlídku.
Fotografování: Povoleno z vyhrazených prostorů
Hygienická opatření: Povinná dezinfekce rukou před vstupem. Dezinfekce budu zajištěny po celou dobu soutěže. Po dobu
pohybu v hale a příslušenství používají všichni účastníci (závodníci, trenéři, asistenti, rozhodčí, pořadatelé) ochranný
prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky. Respirátory budou
vydány zdarma pro trenéry, rozhodčí a pořadatele. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je
stanovena pouze pro závodníky a to jen v době rozcvičení na ploše a následné soutěži. Závodníci mohou čekat na svou
kategorii v rozcvičovně nebo ve vyhrazeném prostoru v hale /tribuna nebo ve venkovním areálu pod dozorem klubových
Konzumace jídla v hale je zakázána.
Soutěž se koná na základě podmínek stanovených MZ, příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714 s účinností od 1.září
2021 která nastavují pravidla pro hromadné akce sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s respektováním nastavených
pravidel k provozu areálu TJ Sokol Kobylisy.

