
Vážení sportovní přátelé, 

zdravím vás z Českých Budějovic a dovoluji si vám zaslat několik informací a organizačních pokynů k víkendovému 

MČR juniorek a seniorek MT. Do soutěže juniorek je přihlášeno k dnešnímu dni 39 gymnastek, do soutěže seniorek 

MT 19 gymnastek.  

V průběhu sobotní soutěže seniorek MT a nedělního finále MT se v exhibičním vystoupení představí 4 juniorské 

reprezentantky, které jsou v přípravě na podzimní MEJ. V sobotu vystoupí vždy 2 gymnastky s jednou sestavou po 

každé rotaci seniorek, v neděli stejně po každém finále.      

Před zahájením každé soutěže vystoupí jedno exhibiční vystoupení pořadatelského klubu.  

Prosíme trenérky, aby upozornily juniorky, které již odzávodily, aby opustily rozcvičovací plochu a svoje věci si 

odnesly do šaten. Je třeba uvolnit prostor pro další soutěžící a rozcvičky soutěže seniorek.  

Nezapomeňte vzít s sebou rezervní hudby na USB a CD. 

Věnujte prosím pozornost i těmto dalším důležitým informacím:  

1) V návaznosti na opatření související s nemocí COVID 19, žádáme účastníky o dodržování všech nařízení MZ ČR. 

Situace se může do víkendu změnit. V uzavřeném prostoru je nutné pohybovat se pouze ve vyhrazených 

sektorech, povinné jsou ROUŠKY. Dále žádáme všechny účastníky o maximální dodržování hygienických předpisů. 

K dispozici bude dezinfekce.  

2) Do sektoru– plocha, tj. závodiště a rozcvičovacího prostoru, je povolen vstup pouze soutěžícím gymnastkám, 

rozhodčím, trenérkám, činovníkům, pořadatelům, resp. hostům, foto/ press. Kromě gymnastek všichni obdrží 

akreditační karty. Pro rodiče gymnastek a doprovod je zakázán vstup na závodní a rozcvičovací plochu či do její 

blízkosti, a to po celý den.  

3) Rodiče a doprovod závodnic, se v průběhu soutěží budou zdržovat výhradně na tribuně, případně ve vestibulu 

s občerstvením.    

       Vstup do haly pro diváky a hosty – hlavním vchodem od řeky  od 7.45 hod., vstup na tribunu od 8.00 hod.  

Vstup pro trenéry, gymnastky , rozhodčí, činovníky a pořadatele – bočním vchodem – „vstup pro sportovce“ -přes 

vrátnici od 7.30 hod. 

4) Dále upozorňujeme všechny účastníky, na nutnost přezutí do haly-v hale je nová podlaha a je zakázáno pohybovat 

se na ploše v botách či v botách s úzkými podpatky. Rozhodčí v botách se budou pohybovat pouze po položených 

kobercích.  

5) Prosíme všechny účastníky o důsledné zamykání šaten z obou stran (možnost pohybu cizích osob v hale během 

závodu!!!) a při odjezdu prosím nezapomeňte odevzdat klíče na vrátnici. 

6) Prosíme všechny účastníky, aby v průběhu závodu neprocházeli z haly do šaten rozhlasovou kabinou ani kabinou 

rozhodčích (vedle rozhlasu)!! K tomu jsou určeny vstupy z chodby po obou stranách sportovní haly. 

7) Zakázáno je zdržovat se na lavici v prostoru za rozhodčími.  

8) Rovněž tak upozorňujeme na zákaz konzumace jídla v rozcvičovacím prostoru a na lavicích ve sportovní hale!!!  

9) V hale bude přítomen zdravotník v prostoru za rozhodčími. 

10) Po dobu soutěže bude ve sport. hale otevřen bufet cca od 7.45 hod., kde bude možno zakoupit občerstvení, 

chlebíčky, párky, sladké pečivo, čaj, kávu, nealko nápoje. 

11) Cca po 10.00 hodin bude otevřena i restaurace v 1. patře vlevo od tribuny. 
12) V průběhu víkendu bude probíhat i prodej sportovního náčiní a dalšího materiálu. 

26.9.-  firma Nataly shop -SASAKI,  dne 27.9.-  sportovní náčiní a materiál značky Venturelli a dalších značek. 

 

 

Přeji všem šťastnou cestu do Č. Budějovic  a těším se na setkání ve sportovní hale v Č.Budějovicích .  

 

        Ivana Pokorná 


