Ve stříbrných stopách Lukáše Bauera
www.stribrnastopa.cz

termín:
sobota 9.10. 2021, start prvních v 9:30
pořadatel: TJ Dukla Liberec z.s.
místo:
sportovní areál Vesec
kontakt:
Zbyněk Valoušek, 724314095
přihláška: členové SLČR přes www.czech-ski.com do pátku 8.10.20 12:00
ostatní na www.stribrnastopa.cz do čtvrtka 7.10. 2020 20:00
prezentace: od 8:00 v prvním patře budovy, dorost a dospělí do 10:30
U prezentace závodník/vedoucí družstva odevzdá čestné
prohlášení, že závodníci splňují podmínky viz. níže!
startovné: žactvo 20,- Kč, dorost 30,-Kč, dospělí 100,-Kč, štafeta 300,-Kč
kategorie:
benjaminci 2018 a mladší
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Různé:
Vyhlášení výsledků žactva bude průběžně po ročnících. Kategorie startující v
11:30 běžící 3,3km a víc budou vyhlášeny cca ve 12:15.
Závodí se dle pravidel SLČR, v kategoriích pro sezónu 2021/2022.
Registrovaní závodníci jsou pojištěni, ostatní běží na vlastní nebezpečí. Za zdravotní
stav závodníků odpovídá vysílající složka. Ve všech kategoriích jsou zakázány tretry.
Zdravotní služba a občerstvení zajištěno.
Závod probíhá za podpory Libereckého kraje a města Liberec.
Partneři závodu:

Hlavní partneři oddílu:

COVID opatření:
Startovní číslo bude vydáno pouze závodníkům, kteří splní podmínky bezinfekčnosti dle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky číslo jednací MZDR
14601/2021-25/MIN/KAN.
Bezinfekčnost se prokazuje předložením potvrzení o tom, že:
1. příslušná osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
2. příslušná osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl
zdravotnický pracovník
3. příslušná 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 schématu;
4. příslušná 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 příslušná 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.

-

Výše uvedené lze nahradit čestným prohlášením zástupce vysílajícího subjektu, v
kterém prohlásí, že mu všichni reprezentanti příslušného subjektu předložili potvrzení
o bezinfekčnosti ve smyslu aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky

