
Atletický klub Olomouc
vás srdečně zve na

III. Kolo Českého poháru atletiky ČATHS 2021

Datum: 26. Září 2021 Neděle
Místo konání: Atletický stadion TJ Lokomotiva Olomouc,

17. listopadu 3, Olomouc

Čas: 9:30 hod

Prezentace:
8.45 – 9.25 hod Prezence, vážení vlastního sportovního náčiní, kontrola
vrhacích stoliček.

Zahájení soutěže: 9.30 hod

Podmínkou účasti je doložení bezinfekčnosti – certifikát opatřen QR kódem, písemně nebo
elektronicky. Musí doložit všichni  účastníci - sportovec, trenér, asistent i doprovod.
1- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetřeni s negativním výsledkem – certifikát s QR kódem
2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami Antigenní test, s negativním výsledkem – certifikát s QR kódem
3. osoba byla očkována proti covid-19 (ukončené očkováni nejméně 14 dní) - certifikát
4. osoba onemocnění COVID -19, uplynula doba izolace podle platného opatření MZ a od prvního pozitivního testu
na přítomnost virů SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických
příznaků onemocnění COVID-19 – potvrzení od lékaře.

Bez výše uvedeného nebude vstup na stadion umožněn.

Všichni závodníci, trenéři a asistenti musí bezpodmínečné dodržovat platná vládní nařízení
související s Covid-19.

1. Účastník nesmí být aktuálně nemocný – teplota, kašel.
2. Všichni účastníci musí používat respirátory a vlastní dezinfekční prostředky (pouze během soutěže může být

sportovec bez respirátoru).
3. Všichni účastníci budou používat vlastní náčiní, popřípadě nářadí v rámci svého týmu.
4. Přítomnost na sportovišti (sektorech) bude umožněna pouze nezbytným doprovodům F 31-33, 51-54 a dětí.

Disciplíny: Vrh koulí F F 32–34, F52–57, Ž/M
Hod diskem F 31–34, F52–57, Ž/M
Hod oštěpem F 31–34, F52–57, Ž/M
Hod kuželkou F 31–32, F 51, Ž/M
Běh 100m        F35- 38 , 46-47, Ž/M ( za předpokladu, že  budou minimálně 4 startujících)

Děti: hod raketkou a míčkem dívky a hoši.

Závazné přihlášky:
Do 20. 9. 2021 pouze písemně na e-mail: evakacanu@seznam.cz (v přihlášce musí být uvedené
disciplíny - max. 2 a pořadí disciplín, jinak nebude přihláška akceptována).

Startovné: Členové ČATHS: 50,-Kč (preferujeme platbu předem celého týmu)
Ostatní: 100,-Kč

Hodnocení: Po skončení soutěží každá disciplína samostatně.

Cestovné: Nebude pořadatelem hrazeno.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.

mailto:evakacanu@seznam.cz

