MČR Veteráni 2020
Disciplíny:

Pořadatel:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Místo:
Datum:

Ceny:

Přihlášky:
Startovné:
Poznámky:

kord, fleret, šavle
muži: AK0, AK1, AK2, AK3, AK4
ženy: dle počtu přítomných, viz „Propozice pro pořádání Mistrovství
ČR veteránů“ na webu České veteránské šermířské asociace
Unie armádních sportovních klubů
Mgr. Daniel Kašpar, 739 206 799, Kaspar.d@seznam.cz
Ing. Martin Látal
šermírna SC Praha, Tupolevova 772, 199 00 Praha 18
sobota 12.9.2020 – soutěž jednotlivců
10:00 kord
13:00 fleret
15:00 šavle
Při splnění podmínek daných pravidly bude udělen vítězům
jednotlivých kategorií titul Mistra České republiky. První tři v každé
kategorii obdrží pohár a věcnou cenu.
e-mailem na adresu ředitele do 9.9.2020
Výjimečně 60 min před začátkem každé kategorie
300 Kč za první zbraň a za každou další zbraň 100 Kč
S ohledem na průběh letošní sezony není podmínkou startu na MČR
účast v turnajích započítávaných do žebříčku
soutěž se řídí pravidly České veteránské šermířské asociace
vstup do šermírny ve sportovní obuvi
účastníci startují na vlastní riziko a pouze s podepsaným Čestným
prohlášením, viz příloha č.1
na místě bude stánek se šermířským materiálem a občerstvení

Příloha č.1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení

………….................................................................................................

Datum narození:

.................................................................................................................

Trvale bytem:

…..............................................................................................................

Prohlašuji, že se u výše uvedeného účastníka sportovní akce neprojevují a v posledních dvou
týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,
abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportovní akci.
V....................................... Dne ................................... …
Podpis účastníka sportovní akce nebo Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která
naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv
osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

