
SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

pořádá 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V BĚHU NA LYŽÍCH DOSPĚLÝCH A DOROSTU 

21. — 24. 1. 2021 

areál VYSOČINA ARENY  
v Novém Městě na Moravě

____________________

UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY 
  

PARTNEŘI SK NMNM

PARTNEŘI SLČR
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Otevření časy areálu Vysočina Areny
Čtvrtek, 21. 1. 09:30 - 17:30
Pátek, 22. 1. 07:00 - 18:00
Sobota, 23. 1. 07:00 - 17:00
Neděle, 24. 1. 07:00 - 17:00

Vstupy do areálu
Sportoviště Vysočina Areny bude oploceno a vstup do areálu závodu bude umožněn všem členům výprav pouze ve stanovené 
časy. Vstup do areálu mimo vymezenou dobu bude považován za zvlášť závažné porušení hygienických pravidel závodů a tres-
tán okamžitým odebráním akreditace a vyloučení konkrétní osoby z prostoru závodiště.

Vstup do areálu Vysočina Areny je možný pouze oficiálním vstupem označeným na plánku níže. 

Při prvním vstupu do areálu odevzdají vedoucí členové výprav vyplněný selfreporting dokument a dokumenty potvrzující nega-
tivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-Cov-2.  Na základě těchto dokumentů obdrží přesný počet identifikačních pásek, 
které budou sportovce a členy výprav opravňovat k dalším vstupům do Vysočina Areny během dnů konání akce. 
Všem osobám bude na každém vstupu do areálu měřena teplota! Osoby s tělesnou teplotou vyšší než 37,5 °C nebudou do 
areálu vpuštěny!

Parkování 
Dle pokynů pořadatelské služby. Parkování v prostoru buňkoviště (týmového prostoru) pouze ve ČT a NE za účelem vyložení / 
naložení materiálu do jednotlivých buněk.

Mazací buňky
Klíče od mazacích buněk budeme vydávat na základě rozpisu v buňce č. 28 od čtvrtka 21.1. od 9:30. 

Týmové porady a losování
Online. Materiál bude zasílán emailem všem členům výprav k prostudování dle následujícího rozpisu:

	 	 	 odeslání	mailu	s	rozpisem		 	 lhůta	pro	připomínky	
	 	 	 a	startovní	listinou	 	 	 řediteli	závodů
Čtvrtek, 21. 1.  18:00     do 19:00
Pátek, 22. 1.  18:00     do 19:00
Sobota, 23. 1.  17:00     do 18:00

VSTUP DO AREÁLU / KONTROLA

LINIE OPLOCENÍ AREÁLU

VSTUP K ZÁVODNÍ KANCELÁŘI

PARKOVÁNÍ


