Okresní odborná rada mládeže
ve spolupráci s

SH ČMS - OSH Ostrava - město
pořádá soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami
zařazenou do Slezského poháru 2021/2022

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE
běh na 60 metrů s překážkami
K řádnému zajištění soutěže je zpracováno následující organizační zabezpečení, dle něhož se
bude celá akce připravovat a řídit.
Pořadatel:

OORM Ostrava ve spolupráci s SH ČMS - OSH Ostrava - město

Místo konání:
Datum konání:

Hasičský areál v Nové Vsi, ul. Valašská
neděle 12. září 2021

Časový harmonogram: 8:30-9:30

prezence a tréninky – mladší chlapci, mladší dívky,
starší dívky

9:30-10:00
10:00

prezence – starší chlapci
start mladší chlapci, mladší dívky, starší dívky
(starší chlapci startují až po 2. pokusech
kategorie mladší + starších dívek)

do 9.00

rozhodčí a organizátoři

Kategorie:

mladší dívky, mladší chlapci
starší dívky, starší chlapci

Startovné:

50 Kč

Štáb soutěže:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí disciplíny:
Náčelník štábu:
Prezence:
Zdravotník:
Časomíra:

Tomáš Bobrovský
Pavel Hrbáček
Zdeněk Gvuzď
Lucie Svobodová
Stanislava Močigembová
Kristýna Prčíková
SDH Michálkovice

ročníky 2011, 2012, 2013, 2014 …
ročníky 2007, 2008, 2009, 2010

Disciplíny:
Běh na 60 metrů s překážkami: dle směrnic hry Plamen platných od 1. 9. 2016 včetně platných
dodatků
 Kontrola nářadí bude prováděná průběžně
 Disciplína bude prováděna na dva pokusy
Prezence:
Při prezenci vedoucí předloží od všech závodníků:
 členské průkazy SH ČMS s fotografií (popř. průkaz totožnosti), dítě musí být řádně
zavedeno v evidenci SH ČMS
 platné potvrzení pro vstup na sportoviště dle Mimořádného opatření vlády – viz. níže
 doporučujeme mít u sebe průkazky pojištěnců
Přihlášky:
Přihlášení bude probíhat elektronickou formou přes google formulář https://forms.office.com/r/DS8VxzacWd

Z důvodu sestavení startovní listiny je uzávěrka přihlášek dne 9. 9. 2021
Soutěž se uskuteční dle platných protiepidemiologických opatření.
Vzhledem k „Mimořádným opatřením vlády“ nebude poskytována závodníkům strava.
V případě potřeby je možno si občerstvení zakoupit v místním bufetu areálu Sokola Nová
Ves. Stravu rozhodčím a štábu soutěže zajistí OORM.
Zpracováno OORM dne 1.9.2021

Opatření pro vstup do areálu sportoviště
Na základě přílohy usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714 jsou povinni účastníci soutěže se prokázat
dokladem o:
- absolvování testu PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 7 dnů,
nebo
- absolvování rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného
zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem ne starším 72 hodin, nebo
- očkování proti onemocnění covid-19, a to národním certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že
uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
- podstoupení rychlého antigenního testu s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka
prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami.
V případě, že se účastník soutěže nebude moci prokázat žádným z výše uvedených dokladů, může si místě
podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování.
V tomto případě musímít vlastní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro
sebetestování. Na místě antigenní testy nebudou k dispozici. Na místo konání soutěže nebude umožněn vstup
osobě, která jeví známky onemocnění covid-19 a neprokáže se jedním z dokladů uvedených výše, příp.
neabsolvuje antigenní test na místě.

