
 
 

 

 

MČR  KPMG  21.11.2021 

 
Jsme velmi rádi, že Vás budeme moct přivítat v Dubňanech na 

mistrovství České republiky i v této nelehké době. Věnujte, 

prosím, následujícím informacím velkou pozornost a reprodukujte 

i rodičům a závodnicím ve svých oddílech.  

 

Při vstupu do haly se musí závodnice starší 12 let, trenérky a 

rozhodčí prokázat: 

1. Platným certifikátem o ukončeném očkování nebo 

2. Potvrzením o prodělání covidu , kdy od prvního pozitivního 

testu neuplynulo více než 180 dní nebo 

3. Potvrzením o absolvování PCR testu nebo antigenního testu 

ne starší 7 dnů. 

Lze také absolvovat na místě samotest, který si každý sám přiveze 

(v testovací místnosti pod dozorem). 

 

Totéž platí pro všechny diváky, pouze u bodu 3 nesmí být PCR 

test starší 72 hodin, antigenní musí být proveden v posledních 24 

hodinách. 

Uvedená potvrzení předloží všichni v mobilní aplikaci nebo 

v tištěné podobě s QR kódem. 

Děti do 12 let (narozené po 21.11. 2009) nemají povinnost 

prokazovat bezinfekčnost. (datum narození nutno doložit) 

Bez splnění výše uvedených podmínek nebude nikdo vpuštěn 

do haly. 

U vchodu budou nejdříve zkontrolovány závodnice, trenérky        

a rozhodčí, poté teprve diváci. Obrňte se trpělivostí, do haly je 

pouze jeden vstup. 

Všichni diváci musí mít po celou dobu pobytu v hale nasazeny 

respirátory. 
 

 



Všechny oddíly prosím o zaslání seznamu trenérek, které opravdu 

se závodnicemi přijedou. Seznam předám kontrolujícím osobám u 

vchodu do haly.  

 

Po celou dobu závodu bude prodávat gymnastické zboží firma 

4dance, dále bude přítomen stánek firmy  Mizuno s nabídkou 

sportovního oblečení a obuvi s možností objednávek za výhodné 

ceny. 

 

Kdo ještě nezaslal hudby na volné sestavy, učiňte tak okamžitě. 

Mailová adresa: skmgbreclav@gmail.com 

  

Vstup do haly:  od 8.00 

 

Rozcvičení: ( 4 min. na kategorii ) 
 

8.45 – 9.05  JM  

9.05 – 9.25    SM + PH 

9.25 – 9.45  SČ + ZČ + JČ + VČ 
 

 

 

Rozdělení rozhodčích do skupin: 

 
1. skupina (povinné sestavy+1. u žen)  2. skupina (volné sestavy+2. u žen) 

 

Gabriela Čapková    JM       Olga Vodičková          ZČ 

Lucie Gabrielová      PH        Pavla Škraňková          VČ 

Monika Bublíková     JČ       Martina Jemelková      SM 

Jaroslava Miketová   SM        Věra Nedbálková         SČ 

 

Náhradnice: Šárka Řežábová 

 

 


