
2.ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU V PARKOURU – 2.10. 2021 V Praze. 

 

 

1) Místo konání akce: 

Adresa: ostrov Štvanice 170 00, 170 00 Praha 7 (3CWR+7M Praha 7) 

- v areálu se nachází jeden z největších skateparku v ČR. Jsou zde tribuny a celí prostor je zastřešený. 

Závod se bude konat i za nepříznivého počasí. Na místě bude bar s grilem. 

- pro disciplínu Speed-run bude k dispozici jedna závodní dráha se speciálními překážkami (děti, mladší 

žáci a starší žáci tuto dráhu budou překonávat pouze v jednom směru, junioři a senioři tuto dráhu 

poběží najednou v obou směrech). 

 

2) Pro koho je závod určen: 

Závodí všechny věkové kategorie (dětí, mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři), muži i ženy. 

Závod je otevřen jak pro registrované, tak i neregistrované závodníky v parkouru. Registraci pro členy 

ČGF (registrovaní závodníci) provádí domácí oddíl v systému GIS do příslušných kategorií v termínu do 

1.10 2021. Registrace pro nepřihlášené a neregistrované závodníky, kteří nejsou členy ČGF pod 

"Oddílem" je možná pouze předchozím avízu na TEL. 778003880 a po předložení prohlášení o zdravotní 

způsobilosti (viz příloha níže). Fyzicky se každý závodník musí osobně dostavit na místo v den konání 

závodu v době od 8:00 do 9:00 hodin finálně tak potvrdit prezenci. 

Závod není určen pro širokou veřejnost, pouze pro přímé účastníky akce (sportovci, organizační a 

podpůrné týmy, funkcionáři ČGF, rozhodčí). 

 

3) Protiepidemická opatření:  

Závod se koná ve venkovních prostorách. Může se ho zúčastnit pouze 2000 osob a to za dodržení níže 

uvedených podmínek.   

 

Podmínky pro účast osob na sportovní akci:  

stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro 

účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 

opatřením: 

 a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 

 b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu 

viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo 

 c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním 

certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKh5-XSfO9xkioZu9Rr0O1xXZ8ytQ:1631352845532&q=skatepark+stvanice+adresa&ludocid=8918375682754742479&sa=X&ved=2ahUKEwiutvH2zvbyAhXLzaQKHTDpCUQQ6BN6BAgwEAI


schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň 

v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu 

uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; 

písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 

vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým 

přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým 

přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení 

(ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku 

podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro 

nouzové použití; nebo  

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

e) osoba muže podstoupit vlastní rychlý antigenní test  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, 

pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického 

pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu 

a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo 

 f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 

laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. 

čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy 

3) Startovné: 

Startovné: Členové ČGF - 200,- Kč/osoba/disciplína, nečlenové - 300,- Kč/osoba/disciplína. Úhradu 

startovného prosím přednostně provádějte najednou za celý klub za všechny Vámi přihlášené 

závodníky na bankovní účet pořadatele 2801498215/2010, jako variabilní symbol uveďte IČO Vaší 

organizace a do poznámky uveďte celkový počet závodníků v disciplíně speed-run a celkový počet 

závodníků v disciplíně Freestyle, např. 6x speed-run, 6x freestyle (po přijetí platby na účet pořadatele, 

obdržíte na Váš mail fakturu). Platba musí být na účtu pořadatele připsána do 1.2.2021. 2021, jinak 

budeme vyžadovat platbu v den závodu na místě v hotovosti! 

 

4) Harmonogram akce (změny vyhrazeny): 

8:00 hodin – začátek akce, otevření areálu pro závodníky a kluby 

8:00 hodin - 9:00 hodin - registrace (kontrola zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení) 

8:30 - 9:30 hodin - rozcvičení, volný trénink 

9:30 - 10:00 hodin oficiální přivítání závodníků, seznámení s dráhou na speedrun a s pravidly speed-

run  

10:00 - zahájení závodů, průběh závodů viz níže: 

- speed-run děti (kvalifikace) 



- speed-run mladší žáci (kvalifikace) 

- speed-run starší žáci (kvalifikace) 

- speed-run děti (finále) 

- speed-run mladší žáci (finále) 

- speed-run starší žáci (finále) 

- speed-run junioři (kvalifikace) 

- speed-run senioři (kvalifikace) 

- speed-run junioři (finále) 

- speed-run senioři (finále) 

cca 13:00 - 14:00 hodin - slavnostní vyhlášení výsledků kategorie - speed-run 

14:00 - 14:30 hodin - rozcvičení, volný trénink, 

14:30 - 15:00 hodin - seznámení s parkour parkem a s pravidly Freestyle 

15:00 - zahájení odpolední části závodů, průběh viz níže: 

- freestyle děti (kvalifikace), 

- freestyle mladší žáci (kvalifikace) 

- freestyle starší žáci (kvalifikace) 

- frestyle děti (finále) 

- freestyle mladší žáci (finále) 

- freestyle starší žáci (finále) 

- freestyle junioři (kvalifikace), 

- freestyle senioři (kvalifikace), 

- freestyle junioři (finále), 

- freestyle senioři (finále), 

cca 18:00 - 19:00 hodin - slavnostní vyhlášení výsledků odpolední části závodů,  

cca 20:00 hodin - konec závodů 

 

5) Technické náležitosti závodu: 

a) závod se koná  za jakéhokoliv počasí, prostor je zasrřešený. 

b) Parkování je na ostrově štvanic na veřejném parkovišti. 

d) zdravotnický dozor na akci bude zajištěn, 



e) každý člen klubu, který je zároveň registrovaným závodníkem, musí mít dle požadavků vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v 

platném znění, platnou lékařskou prohlídku pro účely zjištění způsobilosti k výkonnostnímu sportu od 

tělovýchovného lékaře, pořadatel bude při registraci kontrolovat, zda je závodník členem ČGF, má 

uhrazené startovné a zda má platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, vzhledem k tomu, že se jedná 

o otevřený závod i pro nečleny ČGF bude umožněno závodit po předložení čestného prohlášení. (viz 

příloha), 

f) závodníci z kategorie Freestyle mohou dle libosti využívat svojí oblíbenou hudbu, na místě k dispozici 

D.j., který bude pouštět hudbu na přání (každý závodník, který chce pustit konkrétní hudbu se včas 

před svým závodem domluví s D.J., např. přinese si oblíbenou hudbu na flash disku), 

g) využití vnitřních prostor skateparku bude pro návštěvníky zde k dispozici kavárna s občerstvením a 

toalety. 

h) pořadatel nezajišťuje ubytování na akci, ani stravování, které si bude každý závodník/klub řešit 

individuálně (na místě k dispozici gril s občerstvením. 

ch) Rozhodčí - každý registrovaný klub by si sebou měl na závod přivést jednoho vyškoleného 

rozhodčího dle domluvy na MČR v Brně 2019. Funkce rozhodčího je honorovaná, v případě, že klub 

svého rozhodčího nepřiveze, může požádat jiný klub o "vypůjčení" rozhodčího, kdy se klub bez 

rozhodčího bude následně podílet na úhradě poměrné výše nákladů na odměnu rozhodčího. 


