Zápis o losování veslařských závodů

Akce:

CHALUPA CUP 2021, I. kolo Jihočeského poháru

Místo závodů: Jindřichův Hradec – rybník Vajgar
Datum závodů: sobota 14. 8. 2021
Přítomni dne 11. 8. 2021, 17:00h:
Martin Jedlička, Bc. Radim Staněk, Ing. Tomáš Klíma

Přihlášené kluby a oddíly:
Celkem 254 posádek z:
VK Vajgar, TJ Jiskra Třeboň, VK Tábor, VK Louny, VK Hodonín, VK Slavia Praha,
VK Bohemians Praha, VK Nymburk, VK Slavoj Děčín
Ředitel závodu: Václav Chalupa
Vrchní rozhodčí: Luboš Vokřál
Vedoucí organizačního týmu: Bc. Radim Staněk
Technický ředitel: Martin Jedlička

Poznámky:
Dokumenty potřebné ke Covid opatření je nutné odevzdat při poradě zástupců.
Porada zástupců oddílů a rozhodčích se koná v sobotu 14. 8. 2020 v 9.00 hodin v klubovně VK Vajgar
Placení startovného po skončení schůzky zástupců v klubovně loděnice.
Neúplné posádky mohou být doplněny, nebo budou ze startovní listiny vyřazeny.
Závody začínají v sobotu v 10:00 hodin.
Všechny závody jsou dělené a v každém závodu bude oceněno 1. 2. a 3. místo medailí. U
smíšených závodů budou vyhodnoceny kategorie. Ocenění bude probíhat po skončení každého závodu
u plata vítězů v cílovém prostoru. Pořadatel si vyhrazuje možnost z časových důvodů u některých
závodů od vyhlášení přímo po závodu ustoupit, a toto provézt v náhradním časovém termínu ze břehu.
O tomto budou závodníci informováni po dojetí závodu hlasatelem.

Závod – 30. 2- dky odpadá
Závod – 37. 2- dci, m se sjede O pohár Jindřichohradecké dvojky
Závod – 16. přípravka je exhibiční na 200m a oceněni budou všichni ze břehu po zaparkování lodí.
Závod – 1. 4x- dky se jede O pohár Agroleasingu.
Závod - 14. 4x+ žcis se koná jako Memoriál Karla Jedličky
Závod – 34. 4x- jky+ž nahradil závod 4- dky a je vložen mezi závody č. 9 a č. 10
Závody, do kterých se nepřihlásila žádná posádka byly zrušeny.
Celý závod I. kola Jihočeského poháru je bodován. Body se sčítají společně s Třeboňskou regatou a
Táborskou regatou.
Vítězný klub Chalupa Cupu obdrží pohár po skončení hlavního pořadu závodu.
Všichni startující a realizační týmy jsou povinni se řídit pravidly provozu na závodní dráze.
Při umísťování lodí v areálu veslařského klubu dbejte prosím pokynů pořadatelů. Vleky na veslařské
lodě a autobusy budou parkovat na přilehlém parkovišti „U Jitřenky“.. Automobily mají možnost
parkovat u plovárny, v Denisově ulici nebo na parkovišti u Jitřenky. Do areálu loděnice je od pátku 13.
8. 2021 vjezd zakázán.
Startovné bude vybíráno 30,- Kč za slajd.

Příloha:
Startovní listina závodů, časový pořad a pravidla provozu na závodní dráze.
COVID OPATŘENÍ:
Předávání medailí vítězům proběhne jako vždy na platě u cílové věže, nicméně medaile budou
umístěny na podložce, ze které si medaili oceněný převezme sám a předání proběhne bez gratulace
podáním ruky.
Schůzka zástupců oddílů se uskuteční ve venkovních prostorách (terasa u loděnice), aby i zde bylo
možno zajistit bezpečný odstup
Závazná opatření pro Chalupa Cup 2021 14. 8. 2021
• Závod proběhne na základě stanovení závazných hygienicko-protiepidemických
podmínek - viz https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
• Veškeré osoby, účastníci se akce, musí splňovat níže uvedená hygienickoprotiepidemická opatření.
• Závodníci a oficiální činovníci závodu (trenérský doprovod, rozhodčí, pořadatelé) a
stejně tak rodinní příslušníci závodníků musí předložit jmenný seznam.
• Za vypracování jmenného seznamu všech účastníků daného klubu/oddílu (závodníků, trenérů,
doprovodu) odpovídá vedoucí výpravy, který ho předloží při schůzce zástupců oddílů. Zde budou
založeny pro kontrolu vedení závodu či kontrolního orgánu.
• Jmenný seznam slouží současně jako prohlášení vedoucího výpravy, že všechny osoby uvedené na
seznamu splňují níže uvedené hygienicko-protiepidemické opatření pro účast na hromadných akcích a
že byly poučeny o dodržování stanovených hygienicko-protiepidemických podmínek.

• Osobami odpovědnými za dodržování hygienicko-protiepidemických opatření jsou
v průběhu celého závodu za jednotlivé oddíly/kluby vedoucí výpravy (uvedení na
přihlášce).

OPATŘENÍ Covid: Osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a
musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky: a) osoba absolvovala nejdéle před
7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba
absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 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 respirátor
minimálně třídy FFP2 nebo KN95 / nebo nanorouška 2 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: i) 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, ii) 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 iii) od aplikace dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní nebo e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a po celou dobu akce
používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek.

V Jindřichově Hradci 11. 8. 2021
Zapsal: Martin Jedlička

