SOBĚCHLEBSKÝ ŠKRPÁL
Místo konání: Obec Soběchleby, okres Přerov
Místo startu v Soběchlebech: fotbalové hřiště TJ Sokol (WGS84 - D: 17.6558301, Š:49.4776197)
Termín závodu: 18.09.2021
Pořadatel: Obec Soběchleby
Trasa hlavního závodu: 11,7 km
Dětské závody: 150 - 1500 m
Kategorie:
Muži – A do 35 let (1985 a mladší), B 36-49 let (1971-1984), C 50 + (1970 a starší)
Ženy – D do 35 let (1985 a mladší), E 36-49 let (1971-1984), F 50 + (1970 a starší)
Kategorie dětských závodů:
Holky a kluci - malošci 0 – 3 roky (50 m NESOUTĚŽNÍ – vyhrává každý)
Holky a kluci 4 – 6 let (mateřská škola) - (1/2 fotbalového hřiště)
Holky A 1.-2. třída ZŠ (1 kolo kolem fot. hřiště)
Holky B 3. - 4. třída (1 1/2 kola kolem fot. hřiště)
Holky C 5.-6. třída (2 kola kolem fot. hřiště)
Holky D 7.-9. třída (3 kola kolem fot. hřiště)
Holky E střední škola (do 18 let) – (1,5 km)
Kluci A 1.-2. třída ZŠ (1 kolo kolem fot. hřiště)
Kluci B 3. - 4. třída (1 1/2 kola kolem fot. hřiště)
Kluci C 5.-6. třída (2 kola kolem fot. hřiště)
Kluci D 7.-9. třída (3 kola kolem fot. hřiště)
Kluci E střední škola (do 18 let) – (1,5 km)
Časový harmonogram dne:
08:00
09:20
09:30
09:35
09:45
09:50
09:55
10:00
10:10
10:20
10:30
10:30
10:45
10:45
11:15
11:30

spuštění registrace na dětské závody a na hlavní závod
ukončení registrace na dětské závody
Holky a kluci malošci 0 – 3 roky (50 m NESOUTĚŽNÍ – vyhrává každý)
Holky a kluci 4 – 6 let (mateřská škola) - (1/2 fotbalového hřiště)
Holky A 1.-2. třída ZŠ (1 kolo kolem fot. hřiště)
Kluci A 1.-2. třída ZŠ (1 kolo kolem fot. hřiště)
Holky B 3. - 4. třída (1 1/2 kolo kolem fot. hřiště)
Kluci B 3. - 4. třída (1 1/2 kolo kolem fot. hřiště)
Holky C 5.-6. třída (2 kola kolem fot. hřiště)
Kluci C 5.-6. třída (2 kola kolem fot. hřiště)
Holky D 7.-9. třída (3 kola kolem fot. hřiště)
Kluci D 7.-9. třída (3 kola kolem fot. hřiště)
Holky E střední škola (do 18 let) – (1,5 km)
Kluci E střední škola (do 18 let) – (1,5 km)
Vyhlášení výsledků dětských kategorií
Ukončení registrace na hlavní závod

12:00
12:45
13:30
14:00

Start hlavního závodu na 11,7 km (fotbalové hřiště)
Předpokládaný doběh prvních účastníků
Ukončení měření času
Hlavní vyhlašovací ceremoniál

Uvedené časy jsou orientační, ale budeme se snažit je maximálně dodržet!
Registrace do jednotlivých kategorií dětských závodů je pro všechny kategorie do 09:20 hodiny
v kanceláři závodu, v den závodu.
Přihlášky:
- na místě v kanceláři závodu. Dětské závody do 09:20 hodin, hlavní závod do 11:30 hod.
- odevzdání či vyplnění souhlasu a prohlášení o bezinfekčnosti při registraci (viz níže)
- na místě lze provést vlastní preventivní antigenní test určený k sebetestování a schválený MZ ČR
Startovné: dospělý 100 Kč, děti ZDARMA
Startovné zahrnuje: občerstvení v rámci závodu a po doběhu, ceny pro závěrečné vyhlášení
Platba:
Platba za závod probíhá v hotovosti na místě při registraci.
Ceny:
první tři v každé kategorii hlavního závodu
Pravidla:
• účastník startuje na vlastní nebezpečí
• účastníci všech závodů se mohou zúčastnit, pouze za předpokladu, že splňují podmínky
aktuálních protiepidemických opatření a po vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti
• účastník je povinen nosit číslo během závodu
• účastník je povinen běžet jen a pouze po trati závodu
• účastník musí mít startovní číslo viditelně upevněno na břiše
• děti do 18 let startují ZDARMA, závodník mladší 18-ti let musí u prezentace doložit písemný
souhlas zákonného zástupce (nese za závodníka zodpovědnost)
• hlavní závod může běžet závodník starší 15 let se souhlasem zákonného zástupce
• pořadatel nehradí škody na zdraví ani majetku, vzniklé účastníkům při závodu Soběchlebský
Š-krpál a vyhrazuje si právo upravovat pravidla, pravidla a opatření na závodišti se mohou
změnit v návaznosti a vývoj situace v ČR v souvislosti s protiepidemickými opatřeními
• doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám
• protesty možné vznést v kanceláři závodu s nevratným vkladem 500Kč (do 30 minut po závodě,
k němuž je směřován protest)
• účastnící závodu a osoby vyskytující se v prostoru závodiště jsou povinni dodržovat platná
protiepidemická opatření dle aktuálního nařízení Vlády ČR.
Kontakty:
David Jordanov – tel.: 777262059, email: david.jordanov@seznam.cz

Čestné prohlášení
(včetně souhlasu zákonného zástupce)

Jméno a příjmení účastníka: __________________________________________________________

Tímto prohlašuji, že aktuálně nejevím známky žádného akutního, zejména virového onemocnění (horečka,
průjem, dušnost, kašel apod.) a splňuji alespoň jednu z podmínek mimořádného opatření Vlády ČR ze dne
26.07.2021 bodu 16 tohoto opatření, tj.:

➢
➢
➢

➢

➢
➢

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 s negativním
výsledkem *)
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu visu SARS CoV-2
s negativním výsledkem *)
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocněníCovid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost vitu SARS CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní *)
osoba na místě podstoupila preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem. (Testovací sadu si účastník zajišťuje sám) *)
osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a je min. 14 dní po plném očkování. Toto doloží
národním certifikátem o dokončeném očkování. *)
osoba nedovršila 6 let věku a povinnost testování se na ní nevztahuje. *)

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V případě osoby mladší 18 let:
Jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte, prohlašuji, že jsem zvážil všechny rizikové faktory při rozhodování
o účasti na sportovní akci a s účastí dítěte souhlasím.

Jméno a příjmení zákonného zástupce (čitelně): ___________________________________________

V ……………………….………………………. dne …………………..……………… **)

……………………………………………………….
podpis osoby, příp. zák. zástupce

*) hodící se zakroužkujte
*)) prohlášení nesmí být starší 1 dne pře datem konání akce

