
Souhrnné informace k MČR Ronov nad Doubravou 24. 7. 2021 

Adresa konání soutěže: 

Chittussiho náměstí 153, 538 42 Ronov n. D. 

Info k soutěži: 

Zahájení proběhne bez nástupu soutěžících na plochu. 

Vyhlašování dle programu průběžně, na plochu vždy nastoupí ta věková kategorie a třída, 

která se bude aktuálně vyhlašovat. 

Rozcvičení přímo na taneční ploše bude možné v omezeném režimu max. 30 osob najednou, 

buďte ohleduplní a nechoďte na taneční plochu, pokud se nebude blížit vaše soutěžní 

kategorie. 

Občerstvení a ubytování: 

Pořadatel ani SMTČR, z. s. neposkytuje na této soutěži ubytování ani stravování soutěžícím, 

vedoucím, trenérům, doprovodům, využijte ubytovacích a restauračních zařízení ve městě a 

jeho blízkém okolí. 

Šatny pro soutěžící: 

Šatny budou k dispozici čtyři, 2 školní družiny a dvě šatny přímo u tělocvičny, do těchto 

prostor mají povolen vstup výhradně soutěžící a jejich trenéři (v případě, že není trenér 

například zákonný zástupce), dodržujte pořádek a hlídejte si své cennosti, pořadatel ani 

SMTČR, z. s. neodpovídá za Vámi odložené věci. 

Akreditace soutěžících: 

Proběhne online a bude k dispozici od středy 21. 7. 19:00 do pátku 23. 7. do 19:00. 

Informace o testování a pravidla: 

Ve vnitřních prostorách je povoleno max. 200 osob najednou, prosíme, nezdržujte se v hale 

celý den. Doporučeno je na 1 soutěžícího 1 doprovod. Kapacita sezení je 50 míst. 

SMTČR z. s., ve spolupráci s pořadateli, bude u vstupu vybírat od každého účastníka i 

nezbytných doprovodů potvrzení o očkování, prodělání Covid – 19, PCR, antigenním 

testu potvrzeným laboratoří, či čestným prohlášením o negativním samotestováním. 

V případě, že neodevzdáte jedno z výše vyjmenovaných, nebudete vpuštěni do haly. 

Na akci mohou být pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky nemoci Covid-19 a které 

splňují (s výjimkou dětí do 6 let věku) podmínky stanovené v opatření níže.  

Používání ochrany dýchacích cest je povinné, výjimku mají soutěžící při soutěžním 

výkonu, porota, komisař, komentátoři a moderátor akce. 

Dodržujte rozestupy a hygienické návyky. 

 

Opatření: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-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 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: 

d) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 14 dnů, ale ne více než 90 dní, nebo 

e) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 

14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

f) 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 RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 

zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od 

zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

h) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV, který je určen pro sebetestování a je povolen Ministerstvem zdravotnictví 

k použití laickou osobou s vyplněným negativním čestným prohlášením. 

Čestné prohlášení o negativním testování najdete na stránkách SMTČR,z.s. 

 

Z kapacitních důvodů nebudeme provádět samotesty přímo v den konání akce, prosíme proto, 

aby měli všichni splněno jedno z výše uvedených opatření. 

V případě zjištění, že nesplňujete jedno z výše uvedených opatření, nebudete vpuštěni 

do haly. 

 

Vstupné: 

Hradí všichni mimo soutěžících.  

Děti věk 0 – 5,99 cena 0,-. 

Děti věk 6 let – 14,99 let cena 50,-. 

Nad 15 let cena 100,-. 

 

Ostatní: 

Startovní listina k dispozici na webu SMTČR. 

Online přenos můžete sledovat na YouTube kanále SMTČR a na webu Vysíláme živě.  

K dispozici Vám po celý den bude fotograf pan Arnošt Mrázek s možností nechat si 

vytisknout foto přímo na místě a paní Špicová ve stánku s potřebami pro mažoretky. 

 

Prosíme všechny soutěžící, vedoucí, trenéry, doprovody, aby dodržovali veškerá nařízení, ke 

všem byli ohleduplní, udržovali ve všech prostorách ZŠ a tělocvičny pořádek a hlídali si své 

cennosti a zbytečně se neshlukovali.  

 

Konečně můžeme soutěžit společně a na živo, tak si pojďme soutěž užít na maximum. 

Těšíme se na Vás. 

 

 

Tereza Janoušková spolu s mažoretkovou sekcí SMTČR, z. s. 

 


