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Bude probíhat výdej online objednaných balíčků a zboží, formou „výdejové okénko“
Půjde o starty dle schváleného postupu Ministerstvem zdravotnictví ČR
Jednotlivé okruhy jsou rozděleny časově a místně tak, aby se kontakt účastníků minimalizoval na
nezbytně nutný
Akce je v souladu se současným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, zejména
pak:
o Dezinfekce na dostupných místech
o Dodržování rozestupů / neshlukování se
o Zakrytá ústa a nos (mimo běh)
o Dohled organizátorů nad dodržováním opatření
Každý účastník musí splňovat jedno z následujícího:
o Být min. 21 dní naočkovaný první dávkou
o potvrzení o negativním PCR testu (ne starší 7 dní)
o potvrzení o antigením testu (ne starší 72hod)
o prodělali covid 180 dní zpět a mají potvrzení
o předložit čestné prohlášení o samotestování (v práci, škole apod.)
Na místě lze absolvovat ZDARMA antigentí test:
o Odběrové místo je u žluté sanitky
o Pro rezervaci vašeho času, prosíme využít rezervační systém:
https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=16751&seg=1028
o Z důvodu zajištění vaší i naší bezpečnosti vstupujte prosím do odběrového prostoru v čas,
který máte rezervovaný. Pokud zde budete dříve, prosím vstupujte pouze když je v
odběrovém místě volno.
o Odběr provádíme z kraje nosu (neivanzivní metodou)
o Na antigenní rychlotest potřebujete občanský průkaz a také průkaz pojištěnce zdravotní
pojišťovny.
o Výsledek testu obdržíte formou sms i emailu.
Na místě bude úschovna – při čekání nutné mít zakrytá ústa a nos a dodržet rozestupy 2m
Na místě bude občerstvení v cíli i stánek na trati – provoz bude podléhat aktuálnímu opatřením.
U závodníků do 15 let možnost doprovodu 1 dospělého
Vyhlášení na podiu – diváci rozestupy 2m nebo zakrytá ústa a nos, vítězové kategorií zakrytá ústa
a nos při ceremoniálu:
o Dětské závody 14:40 – 14:55
o 4/8 km a No Foot Run 17:30 – 18:00
Fáze 1:

Fáze 2:

Fáze 3:

Vyzvednutí balíčků

Začátek

Ukončení

Dětské závody – starty dle kategorií

12:00 – 13:15

Od 14:00

Do 14:30

1 km No Foot Run

12:00 – 14:30

15:00

Do 15:20

4 km

12:00 – 14:45

15:30

Do 16:20

8 km

12:00 – 15:45

16:30

Do 17:45

Okruh

