ELIMON ÚSTÍ MTB CUP 2021
ÚSTÍ NAD LABEM
Termín:

SOBOTA 12. 6. 2021 XC (CROS COUNTRY) – STANDARDNÍ TRASA

Pořadatel:

Bicykl Team Ústí nad Labem

Místo:

Střížovický vrch, Ústí nad Labem (50.6734250N, 13.9930472E)

Ředitel závodu: Mgr. Jan Vácha
Prezentace:

Klub Pohoda na Střížáku, nad prostorem startu a cíle
Přihlásit se je možné maximálně 30 minut před startem kategorie!

Šatny:

Nejsou k dispozici, možno se převléknout v Klubu Pohoda.

Hygienická opatření:
Parkování:

Dle COVID 19 PROTOKOLU a dle nařízení pro pořádání akce do 1000 osob ve
venkovním volném prostranství a dle aktuálně platných místních opatřeních

Parkovat je možné nad Klubem Pohoda na Střížáku, na vyhrazených místech.

Harmonogram
Od 9:00

registrace závodníků – uzávěrka registrace nejpozději 30 minut před
začátkem daného závodu

START KATEGORIÍ
10:00
10:20
10:40
11:00
11:30

Bobíci
3 – 4 let
(*2018 - 17)
Naděje I
5 – 6 let
(*2016 - 15)
Naděje II
7 – 8 let
(*2014 - 13)
Naděje III
9 –10 let
(*2012 - 11)
Odrážedla
0 – 3 let
(*2021 - 18)
(chlapci a dívky startují oddělení pouze v případě nízkého počtu startujících v dané
kategorii můžou být na startu sloučeni)

11:40

Žáci I (chlapci, dívky)
11 – 12 let
(*2010 - 09)
Žáci II (chlapci, dívky)
13 – 14 let
(*2008 - 07)
(v případě velkého počtu startujících budou rozděleni do 2 startů 2 minuty po sobě)

12:30

Vyhlášení dětských kategorií
Dívky a chlapci se vyhlašují zvlášť, kromě odrážedel

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Kadeti, Kadetky 15 – 16 let
Junioři, Juniorky 17 – 18 let
Ženy
od 19 let
Muži
19 – 29 let
Veteráni I
30 – 39 let
Veteráni II
40 – 49 let
Veteráni III
50 – 59 let
Veteráni IV
od 60 let

Vyhlášení dospělých kategorií 30min po dojezdu posledního závodníka

Popis trasy závodu
Technický XC okruh po lesních cestách, louce a šotolině.

Značení
Na trase závodu bude využito značení šipkami sprejem na zemi, pevných bodech (stromy, sloupy,
silnice atd.). Dále budou použity PVC pásky s nápisem ELIMON. V nejistých úsecích bude průběh trasy
řídit rozhodčí.

Trasy a počty okruhů
Bude upřesněno v místě startu

Startovné
Odrážedla
3 – 10 let
11 – 18 let
Od 19 let

–
–
–

50,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
250,- Kč

Startovné obsahuje
Startovní číslo, výsledkový servis, kompletní zabezpečení tratě, zdravotní zajištění, zveřejnění
fotografií na internetu.

Ceny
Věcné ceny pro první 3 v každé kategorii
V dětských kategoriích diplom pro všechny zúčastněné.

Bodování
Bodové ohodnocení podle umístění v cíli je následující:
1. 75 bodů
11. 32 bodů
21. 15 bodů
31. 5 bodů
2. 65 bodů
12. 30 bodů
22. 14 bodů
32. 4 bodů
3. 60 bodů
13. 28 bodů
23. 13 bodů
33. 3 body
4. 55 bodů
14. 26 bodů
24. 12 bodů
34. 2 body
5. 50 bodů
15. 24 bodů
25. 11 bodů
35. 1 bod
6. 45 bodů
16. 22 bodů
26. 10 bodů
7. 40 bodů
17. 20 bodů
27. 9 bodů
8. 38 bodů
18. 18 bodů
28. 8 bodů
9. 36 bodů
19. 17 bodů
29. 7 bodů
10. 34 bodů
20. 16 bodů
30. 6 bodů
V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:
1. Počet lepších umístění
2. Vyšší počet dokončených závodů
3. Lepší umístění v posledním závodě

V případě dojetí závodníka o kolo, není dojetý závodník zařazen do
bodování.

Zdravotnický dozor
Odborný zdravotnický dozor

Podmínky závodu














Účast na závodech jen na vlastní nebezpečí
Závodníci absolvují počet kol předepsaných pro jednotlivé kategorie
V případě dojetí posledního závodníka prvním se ze závodu nestahuje
Závodníci mladší 18 let startují pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce
Startovné je splatné při registraci na místě
Cyklistická přilba je povinná pro každého závodníka
Každý závodník obdrží startovní číslo, které si připevní na řídítka kola
Není možné startovat ve více kategoriích.
Závod se koná za každého počasí
Pořadatelé si vyhrazují právo používat jména a fotografie závodníků pro propagační účely
Pořadatelé neodpovídají za škody a ztráty vzniklé během závodu
Změna propozic vyhrazena
dodržování platných hygienických opratřeních

COVID 19 – PROTOKOL
OPATŘENÍ PŘI KONÁNÍ SPORTOVNÍ AKCE
1. Respirátory Všichni účastníci akce jsou povinni používat po celou dobu konání akce ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa) min. kategorie FFP2, ochranný prostředek dýchacích cest
mohou sportovci odložit pouze při výkonu sportovní činnosti a pouze po dobu této sportovní
činnosti. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ochranné rozestupy 2 metrů, mimo závodníků
během závodu.
2. Čestné prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke COVID-19 tzv. „Selfreport formulář“ Všichni
účastníci akce jsou povinni vyplnit tento formulář a předložit jej u vstupu do areálu závodu
(označený jako COVID POINT). Pro urychlení vstupního procesu, přineste laskavě formulář již
vyplněný z domova. Formulář je ke stažení na webových stránkách www.ustimtbcup.cz
3. Povinnost všech účastníků akce (s výjimkou dětí do 6 let věku) předložit ke kontrole v originálu
pořadateli jeden z následujících dokumentů a tím splnit podmínky k účasti na akci:
a)

negativní výsledek PCR testu -osoba absolvovala nejdéle před 6dníRT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, (může být i ze zaměstnání
nebo školy)

nebo b)

negativní výsledek antigenního testu -osoba absolvovala nejdéle před 48hodinami
POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, (může
být i ze zaměstnání nebo školy)

nebo c)

Certifikát o očkování proti COVID-19 -osoba byla očkována proti onemocnění covid19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným
potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím
v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který
je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým
rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České
republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování
uplynulo: (JEDNA Z MOŽNOSTÍ)
i)
ii)

iii)

nebo d)

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka,
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 -osoba prodělala laboratorně
potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvníhopozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

4.

Z důvodů omezené kapacity pro tuto akci bude limitován počet účastníků za jednotlivé
týmy: 1 závodník = max 3 doprovod! Každý Doprovod je po vinen se akreditovat vCOVID
POINTu společně se závodníkem. (všichni účastníci jsou povinni respektovat a splnit body
1-3 tohoto protokolu.

5.

Při jakémkoliv porušení organizačních pokynů si organizátor vyhrazuje odebrání akreditační
pásky a tím je daná osoba vyloučena z dalšího průběhu akce. 6. COVID POINT –bude
umístěn při vstupu k prezentaci a bude otevřen od 8:00 do startu poslední kategorie

Výše uvedená pravidla (protokol) se mohou změnit dle aktuálních vládních nařízení.

ELIMON Ústí MTB CUP 2021
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení:

………………………………………………………………..

narozen/a:

………………………………………………………………..

kontakt mail a telefon:

………………………………………………………………..
ZÁVODNÍK

DOPROVOD

Prohlašuji, že:
- není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění
- není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a
nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa
- netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle,
dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více
kloubů, náhlé ztráty chuti či čichu
- pořadateli jsem předložil a mohu doložit (zaškrtněte; nevyžaduje se u dětí do 6 let):
negativní RT-PRC test, který jsem absolvoval/a nejdéle 7 dnů před začátkem akce
negativní antigenní test, který jsem absolvoval/a nejdéle 72h před začátkem akce
potvrzení od zaměstnavatele / školského zařízení o absolvování antigenního testu
s negativním výsledkem, který jsem absolvoval/a nejdéle 72h před začátkem akce
certifikát o provedeném očkování a
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní
provedl jsem si na místě konání akce antigenní test určený pro samotestování s negativním
výsledkem.
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či
dokonce i život ostatních účastníků.
Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření
nakažlivé choroby.

V ………………………………… dne………………… podpis: …………………………………..

