Nominační závod reprezentačního družstva seniorů - propozice
Název závodu
Pořadatel

Nominační závod RDS
NOC Račice + ČSK

Ředitel závodu

Luboš Došek

Vrchní rozhodčí

Hana Charvátová

Datum závodu

čtvrtek 22.4. – sobota 24.4. 2021

Časový rozpis a nasazení

dle dispozic reprezentačního trenéra

Přihlášky

přes přihlašovací modul do pondělí 19.4. 2021 do 24,00

Startují pouze závodníci zařazení do resortních sportovních center (ASC Dukla, VSC Victoria). Výjimky
povoluje reprezentační trenér.
Závodí se podle platných Pravidel rychlostní kanoistiky.
Mezinárodní způsob startu. Povinnost odevzdání písemné přihlášky vrchnímu rozhodčímu (prohlášení
o zdravotní způsobilosti přihlášených závodníků).
Startovné se neplatí.
Bez vyhlašování vítězů.
Trať 5 km – mezinárodní; start od pevného bloku u depa s vlastním bójkařem.
Zkušební starty

středa 21.4. 16,00 – 16:30 na 500 m

Váha bude k dispozici ve středu 21.4. od 14,00

Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro
konání významných sportovních akcí nebo soutěže ze dne 29.3. 2021 Č.j.: MZDR
13475/2021-2/OVZ:
Všichni závodníci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí, pořadatelé a další účastníci
(součet všech těchto osob nesmí být vyšší než 100) jsou povinni absolvovat vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici
nejpozději před vstupem do areálu a nesmí být v době zahájení sportovní akce starší 48 hod.
od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně
prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly
podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném
rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR
testu neuplynulo více než 90 dní. Stejně tak se tato povinnost nevztahuje na osoby, které
prokazatelně absolvovaly obě dávky očkování a od druhé aplikace vakcíny uběhlo minimálně
14 dnů.
Originál či kopii výsledků PCR testů, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o
očkování proti Covid 19 odevzdají příslušné odpovědné osobě.
Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu a další účastníci závodu jsou povinni
vyplnit a odevzdat příslušné odpovědné osobě formulář „selfreporting“.

Za pořadatele bude určena osoba zodpovědná za dodržování hygienických nařízení v průběhu celého
závodu, která bude v tomto směru spolupracovat s osobami zodpovědnými za jednotlivé skupiny
účastníků (Dukla, USK, ČSK, rozhodčí, pořadatelé).
Odpovědné osoby odevzdají nejpozději ve středu 21.4. 2021 do 18,00 řediteli závodu seznam všech
osob, které se v průběhu závodu budou za jejich „skupinu“ pohybovat v areálu NOC Račice. Součástí
tohoto seznamu bude čestné prohlášení, že všichni osoby uvedené na seznamu májí negativní
výsledek PCR testu, případně potvrzení o prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid
19, že odevzdali vyplněný formulář „selfreporting“, a že byly poučeny o dodržování stanovených
hygienicko-protiepidemických podmínek. Originály či kopie výsledků PCR testů, případně potvrzení o
prodělání Covid 19 nebo potvrzení o očkování proti Covid 19 a vyplněné formuláře „selfreporting“
budou mít vedoucí oddílů u sebe v písemné podobě a na vyžádání vedení závodu či kontrolních
orgánu jsou povinni vše předložit.
Příjezd do areálu ve středu 21.4.2021 bude volný (dřívější příjezd, než ve středu není řešen v rámci
závodu a věcí NOC).
Od čtvrtka 22.4.2021 od 7:00 bude celý areál NOC uzavřen. Kontrola u vstupu pustí dovnitř pouze
osoby uvedené na seznamech.
Osobám neuvedených na seznamech NEBUDE VSTUP DO AREÁLU UMOŽNĚN.
Informace o ubytování a stravování si jednotlivé oddíly vykomunikují přímo s NOC. Předpokládá se, že
každý oddíl bude ubytován odděleně v jedné z budov (Úly, Regata).
Pohyb po areálu:
Po celou dobu akce platí v celém areálu povinnost nošení prostředků k ochraně dýchacích cest
(respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95). Tato povinnost se nevztahuje na závodníky a rozhodčí v
průběhu tréninku a závodu.
Jednotlivé oddíly budou mít určeny oddělená místa pro umístění lodí, vleků a doprovodných vozidel.
Stejně tak budou určeny nástupní a výstupní plata pro jednotlivé oddíly. Prosíme tyto „zóny“
dodržovat.
Pohyb na vodě (na hlavním i vratném kanálu) nebude pro účastníky závodu nijak omezen. Je
zakázáno nastupovat či vystupovat mimo určená plata.
Režim provozu WC v depu (bunkr) upřesní NOC.
Při pohybu podél kanálu (trenérský doprovod) bude nutné dodržovat minimální odstupy a používat
ochrany dýchacích cest respirátorem minimálně třídy FFP2 nebo KN95.
Kromě zón pro sportovce jednotlivých oddílů v závodním depu, budou v areálu vyznačeny ještě další
oddělené zóny:
Rozhodčí = cílová věž (1-3 patro), vážnice, startovací kabiny
Media = cílová věž (4-5 patro), mix zóna v prostoru pod věží v místě obvyklého vyhlašování vítězů
Pořadatelé = dle dispozic NOC

