GK Vítkovice
700 30 Ostrava-Výškovice, 29. dubna 33
e-mail: gkvitkovice@seznam.cz
__________________________________________________________

R O Z P I S
ZÁVODU JEDNOTLIVKYŇ KATEGORIE VS3B
ročníky narození 2008 a starší
ve sportovní gymnastice žen

6. 6. 2021
OSTRAVA

A/ Všeobecná ustanovení
1. Pořadatel:

oddíl GK Vítkovice

2. Datum:

6. 6. 2021

3. Místo:

29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, 700 30

4. Činovníci závodu:

ředitelka závodu
jednatelka
hlavní rozhodčí

5. Přihlášky:

uzávěrka přihlášek - úterý 1. 6. 2021 prostřednictvím GIS

Ing. Monika Adamíková
Mgr. Gabriela Hynek
Ing. Hana Valová

Případné dotazy E: gkvitkovice@seznam.cz nebo T: 777 348 743.
6. Podmínka účasti:

platná lékařská prohlídka, startovné 150 Kč.

B/ Technická ustanovení
7. Předpis:

Závodí se podle platných pravidel FIG, závodního programu ženských
složek sportovní gymnastiky s doplňky platnými od 1. 1. 2020 a tohoto
rozpisu.

8. Startují:

VS3B (r. nar. 2008 a starší)
povinný čtyřboj

9. Časový program:

neděle 6. 6. 2021
14:15

prezence prvního sledu

14.30 - 15.00 volný trénink I. sledu
15:05

zahájení závodu

Dále bude zveřejněno po přihláškách, podle počtu účastnic.
10. Ceny:

závodnice na 1. až 3. místě obdrží medaili a diplom.

11. Organizační pokyny:

hudební doprovod bude zaslán prostřednictvím GIS.

C/ Základní hygienická opatření
Abychom mohli uspořádat závody bez komplikací, je nutné dodržovat opatření. Žádáme Vás v zájmu
nás všech o jejich dodržování a vzájemnou ohleduplnost.
Dle čl. I odst. 18 MO služby jsou stanoveny podmínky pro účast na hromadných akcích:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo
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b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví́ ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé́ dávky očkovací́ látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně̌ 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně̌ potvrzené́ onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví́ a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez
klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Proto tedy:
• Při vstupu do tělocvičny je nutné mít roušku, bude změřena teplota a provedena desinfekce
rukou. Dále musí každá osoba předložit PCR nebo antigenní test (resp. certifikát nebo
potvrzení) – viz. výše.
• Vstup do tělocvičny bude umožněn po sledech. Vstup rodičů ani diváků není povolen.
• Roušky jsou bezpodmínečně nutné ve vnitřních prostorách (bez roušky – v případě
fyzické zátěže, tzn. pouze závodnice během závodu).
• Porada – v případě příznivého počasí proběhne venku, případně den předem online

Změny v rozpise a časovém programu vyhrazeny na základě počtu přihlášených závodnic a
aktuální epidemiologické situace.

Ing. Monika Adamíková
předsedsedkyně oddílu GK Vítkovice
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