
Vážené trenérky a rodiče, 
 
zde najdete nejdůležitější informace k závodu 12.6. 
 
COVID TESTY 
Dle aktuálních podmínek Ministerstva zdravotnictví: 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf 
Mějte prosím u sebe jedno z následujících 
(platí pro diváky i závodníky, kteří budou vpuštěni do areálu školy): 
PCR test ne starší než 7dní, antigenní test ne starší než 72hod, čestné prohlášení o 
antigenním testu u školáků, potvrzení o prodělané nemoci, potvrzení o očkování. 
 
ROUŠKY 
Ve vnitřních prostorech je potřeba roušku mít (neplatí pro závodníky), ve venkovních 
prostorech prosíme o používání roušky, pokud bude větší koncentrace osob na 
jednom místě (např. v případě vyhlašování, které plánujeme udělat venku) 
 
CESTA A PARKOVÁNÍ 
Bohužel zrovna v okolí tělocvičny je nyní objízdná trasa. Sledujte prosím značení a 
podívejte se na naši mapu! 
Zastavení autobusů je nyní možné až na konečné MHD. Zastavení u tělocvičny nyní 
není možné, protože objízdná trasa vede přes sídliště, kde autobus neprojede!! 
 
ORGANIZACE NA MÍSTĚ 
Vstup pro závodníky: 
Závodníci kategorie show, sport, step, zumba teams a sportovního aerobiku mají 
vstup jako obvykle (viz mapa) – vchod A. 
Závodníci kategorie cvičení podle lektora – v případě deště vchod A, v případě 
možnosti cvičení venku vchod B (upřesníme podle předpovědi počasí den před akcí, 
emailem pro prihlášené!) 
Vstup pro diváky:  
Diváci budou vpuštěny ve velmi omezeném množství, musíme hlídat kapacitu 150 
osob na venkovním hřišti, proto žádáme trenérky a rozhodčí, aby nám ulehčili 
počítání a pokud možno se akce účastnili jen v nejnutnějších případech a vždy 
respektovali pokyny organizátorů. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Podle startovní listiny si prosím najdete skupinu ve které startujete a striktně se 
prosím řiďte časy, které jsme připravily, abychom ohlídali kapacitu 75 osob uvnitř 
a 150 osob venku. 
 
INFO PRO TRENÉRKY O HODNOCENÍ: 
Pro kategorii show, sport, step a zumba teams a sportovní aerobik: 
Tento závod má motivační účel pro závodníky i trenéry a je pro radost z pohybu, 
proto jsou i pravidla upravená/zjednodušená - vychází sice z našich pravidel 
stávajících, avšak: 
- hodnotit budou pouze 3 rozhodčí tři okruhy (techniku, estetiku a obsah),  
- nebudou vyžadované povinné prvky,  
- nebudou žádné bodové srážky,  
- vzhledem ke sloučení kategorií show a basic, s náčiním i bez nebudeme hodnotit 
využití náčiní, ani trvat na využití náčiní polovinu skladby,  



- nebudeme lpět na tom, aby měli všichni závodníci našité drezy, ale bylo by vhodné 
mít alespoň trochu jednotný oděv, pokud je to možné,  
- hodnocení týmů bude probíhat až po skončení celé kategorie,  
- týmy se dozví pořadí bez uvedení bodů,  
- zpětné vazby nebudeme tentokráte zpracovávat 
- věkové kategorie se vztahují k roku 2021 – nebude brán zřetel na téma, které by 
případně neodpovídalo věkové kategorii (př.skladba vytvořena pro 8-10let a nyní už 
v kategorii 11-14let) 
 


