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ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ  
PRO 1. KOLO NÁRODNÍHO POHÁRU 

 
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Pravidel Národní sportovní 
agentury pro konání sportovních soutěží budou konání Národního poháru pořádaného ve dnech 
26. a 27. září 2020 v Olomouci provázet následující organizační opatření: 
 

- do sportovní haly bude umožněn vstup pouze zaregistrovaným závodníkům, zaregistrovaným 
koučům, rozhodčím a realizačnímu týmu 

- účast diváků a dalších osob je vyloučena 
- všem osobám bude u vstupu do sportovní haly měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem; 

osobám se zjištěnou tělesnou teplotou nad 37°C bude vstup do sportovní haly odepřen 
- soutěž bude rozdělena do dvou samostatných bloků 

o Sobota 26.9.2020 
 v prvním (dopoledním) bloku budou probíhat všechny kategorie U21 a seniorů 
 mezi oběma bloky bude vyhlášena přestávka, během které proběhne dezinfekce haly; 

během přestávky musí všechny osoby kromě členů realizačního týmu sportovní halu 
opustit 

 ve druhém (odpoledním) bloku budou probíhat všechny kategorie dorostu a juniorů 
o Neděle 27.9.2020 

 v prvním (dopoledním) bloku budou probíhat všechny kategorie mladších a starších 
žákyň 

 mezi oběma bloky bude vyhlášena přestávka, během které proběhne dezinfekce haly; 
během přestávky musí všechny osoby kromě členů realizačního týmu sportovní halu 
opustit 

 ve druhém (odpoledním) bloku budou probíhat všechny kategorie mladších a starších 
žáků 

- v rámci konání daného bloku mohou být ve sportovní hale pouze osoby, které se daného bloku 
účastní 

- na oba dny bude vypracován orientační harmonogram 
- všechny zápasy v kategorii kumite senioři budou zkráceny na 2 minuty 
- vážení závodníků kumite bude probíhat následovně: 

o závodníci mohou využít možnost vážení v pátek 25.9.2020 od 18:00 do 19:00 hod. v hotelu 
Hesperia (Brněnská 385, 783 01 Olomouc) 

o v ostatních případech budou závodníci převažováni v den konání své kategorie 
 v rámci dopoledního bloku bude vážení probíhat od 8:00 hod. 
 v rámci odpoledního bloku bude vážení probíhat od začátku odpoledního bloku dle 

harmonogramu, a to po jednotlivých kategoriích v pořadí, v jakém budou 
v harmonogramu zařazeny 

- další podmínky pobytu ve sportovní hale stanovují přijatá protiepidemická opatření 
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