
Přebor Jihomoravské soutěžní oblasti MG - základní program – sobota 23. 10. 2021 

Závod bude rozdělen do dvou částí. Netradičně začnou ráno starší závodnice (2.-5. kategorie) a odpoledne 
budou pokračovat mladší děvčata (0. B - 1. kategorie).  

Prosíme o dodržování následujících opatření:                                                                                                              
Vstup do budovy bude možný od 8.10 hod. U vstupu diváci odevzdají čestné prohlášení, u sebe však musí mít 
jednu z uvedených možností - antigenní nebo PCR test, certifikát o očkování či lékařské potvrzení o prodělaném 
covidu). Čestné prohlášení přikládáme v příloze emailu.                                                                                   
Závodnice, trenéři a rozhodčí předkládají u vstupu čestná prohlášení, která se budou ale vybírat při prezenci    
(u sebe musí však mít jednu z výše uvedených možností - antigenní nebo PCR test, certifikát o očkování či 
lékařské potvrzení o prodělaném covidu).                                                                                                                        
Bez řádně vyplněného čestného prohlášení není vstup do tělocvičny možný!!! 

Dle vládních nařízení je povinnost nosit v uzavřených prostorech roušku. Roušku nemusí mít pouze trénující a 
závodící děti. 

Diváci nebudou mít přístup do rozcvičovací tělocvičny. V rozcvičovací tělocvičně bude koberec pouze o velikosti 
5x13 m. V předsálí nebude pro diváky otevřen bufet. Občerstvení bude zajištěno pouze pro rozhodčí a trenérky. 

 

ČASOVÝ ROZPIS 

nástup do šaten kategorií 0. B, 0. A a 1.:    13.00 

prezence kategorií 0. B, 0. A a 1.:     13.00 – 13.30 

rozcvičení na ploše kategorií 0. B, 0. A a 1.:    13.05 – 13.55 

porada rozhodčích a trenérek:     13.30 – 13.55 

zahájení závodu kategorií 0. B, 0. A a 1.:    14.00 

vyhlášení výsledků kategorií 0. B, 0. A a 1. :    16.40 

 

Rozpis rozcvičení na ploše 

kategorie 0. B 

13.05 – 13.10  SPORT CENTRUM Brno 

13.10 – 13.15  GyTa Kyjov, SK MG Veselí nad Moravou 

13.15 – 13.20  TJ Tesla Brno 

13.20 – 13.25  Sokol Brno Židenice 

 

kategorie 0. A 

13.25 – 13.30  SPORT CENTRUM Brno 

13.30 – 13.35  SK MG Veselí nad Moravou, Sokol Brno Židenice 

13.35 – 13.40  TJ Tesla Brno 

 

1. kategorie 

13.40 – 13.45  SPORT CENTRUM Brno, TGK Zlín 

13.45 – 13.50 GyTa Kyjov, Sokol Brno Židenice 

13.50 – 13.55 TJ Tesla Brno 

 


