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V Hradci Králové dne 2. prosince 2021 

Určeno pro: 

Členskou základnu ČSKe, 

 

Informace STK ČSKe a pořadatele k Mistrovství ČR  2021 
 

 

Vážení členové ČSKe, 

 

níže Vám předkládáme pár doplňujících informací k nadcházejícímu MČR: 

 

Registrace účastníků 

• Registrace závodníků uvedená v propozicích na páteční večer je dána pouze jako možnost. 

Není tedy nutné registrovat se již v pátek, registraci stačí provést v den soutěže. 

• Vzhledem k protiepidemickým podmínkám nebude registrace na soutěž probíhat na 

soutěžní ploše, ale přímo u vstupu do sportovní haly, kde bude kontrolováno rovněž splnění 

podmínek pro vstup. 

• V den soutěže se stačí registrovat až před svojí kategorií, a to s předstihem alespoň 2 hod. 

(to samozřejmě neplatí pro kategorie, které jsou na začátku soutěžního programu; 

závodníci z těchto kategorií se mohou registrovat od 7:30 hod.). Sobotní harmonogram je 

již zveřejněn na webu ČSKe, nedělní harmonogram bude doplněn: 

https://www.czechkarate.cz/mcr-2021-sobotni-harmonogram/ 

 

Vstup do haly 

• Hlavním vchodem (od Vltavy) – bude viditelně označeno 

• U vstupu bude probíhat kontrola splnění podmínek pro vstup do sportovní haly 

• Přehled protiepidemických podmínek z hlediska vstupu do sportovní haly je uveden např.  

na tomto odkazu: 

https://www.czechkarate.cz/protiepidemicka-opatreni-na-turnajich-cske/ 

• Každý zkontrolovaný účastník bude označen razítkem pro případné opuštění haly a 

následný návrat 

 

 

 

 

 

 
  

Sportovně-technická komise ČSKe 

https://www.czechkarate.cz/mcr-2021-sobotni-harmonogram/
https://www.czechkarate.cz/protiepidemicka-opatreni-na-turnajich-cske/


 

 

Pobyt v hale 

• Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách používat ochranu dýchacích cest (respirátory). 

Výjimku mají pouze závodníci a koučové, kteří se právě účastní soutěže přímo na tatami 

• Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude vstup na soutěžní plochu umožněn vždy 

pouze závodníkům, jejichž kategorie bude právě probíhat. S každým závodníkem může na 

soutěžní plochu vstoupit jeden kouč (v rámci nedělního programu nebude koučům 

umožněn vstup na plochu při disciplínách kata a kata tým). Jiným osobám nebude vstup na 

soutěžní plochu umožněn. 

• Ostatní závodníci a koučové, kteří se právě neúčastní soutěže, mohou být v hale přítomni 

jako diváci, tedy pouze na tribunách 

• Závodníci mohou před svojí kategorií využívat rozcvičovnu, která bude sloužit zároveň jako 

seřazovna pro nadcházející kategorie. Rozcvičovnu lze využívat max. 30 minut před 

začátkem dané kategorie 

 

Průběh soutěže 

• Všechny kategorie budou probíhat vcelku, tedy včetně bojů o medaile. Nebude se tedy 

konat žádný finálový blok. 

• Závodníci, kteří budou ze své kategorie již vyřazeni, musí soutěžní plochu i se svým koučem 

neprodleně opustit.  

• Medailisté se ihned po skončení kategorie přesunou ke stupňům vítězů, kde proběhne 

vyhlášení výsledků, a následně musí soutěžní plochu i se svým koučem rovněž neprodleně 

opustit. 

• U vyhlašování výsledků bude přítomen oficiální fotograf turnaje, který bude zachycovat 

stupně vítězů, posílat fotografie na facebookovou stránku MČR a v pondělí dá k dispozici 

(zdarma) odkaz na stažení fotografií v plné kvalitě 

• Soutěžní plochu budou závodníci a koučové opouštět východem na druhé straně haly, tedy 

nikoliv přes rozcvičovnu 

 

 

Parkování 

• Pokud bude zaplněné parkoviště před sportovní halou, doporučuje se zaparkovat u 

Kauflandu naproti a přejít k hale po lávce. 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jiří Kotala 

   předseda STK ČSKe 


