ŠPINDLEROVSKÉ CROSS COUNTRY 2021
MTB závod Špindlerův Mlýn - Medvědín
závod je součástí Krkonošského poháru mládeže 2021
Datum:
Místo:

středa 2. 6. 2021
Špindlerův Mlýn – Medvědín
u dolní stanice lanovky

Pořadatel:

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú.
Bike Team Špindlerův Mlýn, z.s.

Přihlášky:

on-line do 1. 6. 2020 do 20:00 hodin https://casomira.ifire.cz/race

Prezentace:
Startovné:
Start:

v prostoru cíle od 13,00 hod., nejpozději 30 minut před startem kategorie
50,- Kč
první kategorie v 14,00 hod.
v případě malého počtu závodníků může být sloučen start holek a kluků
juniorské a dospělé kategorie startují všichni pohromadě
Vyhlášení výsledků: průběžně

Kategorie, trať, předběžné časy startů:
 start první kategorie v 14,00 hod.
2017 a mladší holky, kluci
2015-2016
holky, kluci
2013-2014
minižákyně, minižáci

1 malý okruh
1 malý okruh
3 malé okruhy

400 m
400 m
1,2 km

 start předžactva cca v 14,40 hod.
2011-2012
předžákyně, předžáci
2009-2010
mladší žákyně, mladší žáci

2 střední okruhy
3 střední okruhy

2,6 km
3,9 km

 start staršího žactva cca v 16,00 hod.
2007-2008
starší žákyně, starší žáci
2005-2006
kadetky, kadeti

4 střední okruhy
5 středních okruhů

4,8 km
6,0 km

 hromadný start juniorských a dospělých kategorií cca v 17,15 hod.
2003-2004
juniorky, junioři
3 velké okruhy
6,3 km
2002 a starší ženy
4 velké okruhy
9,2 km
1976 a starší muži II.
4 velké okruhy
9,2 km
2002-1977
muži
5 velkých okruhů
11,5 km

Další pokyny:
 účastníci startují na vlastní nebezpečí
 cyklistická přilba je povinná
 pro rodiče, trenéry a doprovod je zakázáno pohybovat se v době závodu v závodní trati a
v prostoru startu a cíle (chovejte se prosím ohleduplně k ostatním závodníkům!!!)
 aktuálně platná “Covid opatření“ (stav k 24. 5. 2021)
1) Všechny přítomné osoby (závodníci, trenéři i doprovod) musí splňovat a být schopné
prokázat při případné kontrole podmínku bezinfekčnosti, tzn. nemá klinické příznaky
onemocnění COVID-19, a zároveň:
- absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem,
- nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem (lze doložit čestným prohlášením zákonného zástupce o jeho
absolvování ve škole nebo potvrzením zaměstnavatele o jeho absolvování na pracovišti),
- nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19, a od první dávky očkování uplynulo nejméně
22 dnů (max. 90) nebo od závěrečné aplikace jednodávkového nebo dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
- nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od
pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
2) Je zakázaný pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek dle specifikace MZČR, pokud dochází k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry. Zákaz se nevztahuje na sportovce, trenéry a rozhodčí
v době soutěže resp. při účasti na sportovní činnosti.
 další informace Alena Mrůzková tel. 605 706 073
 více o sérii Krkonošském poháru mládeže 2021 na https://krkonossky-pohar.webnode.cz/

Ředitel závodu: Alena Mrůzková

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Kříž

Čestné prohlášení o absolvování antigenního testu
Já, ......................................................................, bytem , .................................................................,
tímto čestně prohlašuji, že moje dítě .......................................................................... ,
datum narození dítěte ……………………..………………,
bylo v posledních 72 hodinách testováno na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.
Datum
podpis zákonného zástupce

