Prováděcí ustanovení č. 1
Mezinárodní mistrovství České republiky Supermoto 2020
a
ÖSTERREICHISCHE SUPERMOTO-STAATSMEISTERSCHAFT
1) Vypsané kategorie:
Kategorie 3.

S3 Veterán Cup 40+
S3 Veterán Cup 50+

Povolená účast
V kategorii 3 S3 Veteran Cup 40+ mohou startovat pouze jezdci, kteří v roce 2020 dosáhnou 40-ti let stáří a vyšší a splnili
podmínky pro start minimálně v jedné z vypsaných tříd a kategorií pro sezonu 2020. Toto se netýká pouze kategorie 4.
V kategorii 3 S3 Veteran Cup 50+ mohou startovat pouze jezdci, kteří v roce 2020 dosáhnou 50-ti let stáří a splnili
podmínky pro start minimálně v jedné z vypsaných tříd a kategorií pro sezonu 2020. Toto se netýká pouze kategorie 4.
Kategorie 3 S3 Veteran Cup 40+ či S3 Veteran Cup 50+ v případě, že bude přijato méně, jak 10 jezdců v jednotlivé
kategorii bude sloučena s kategorií 3 S3 MX Cup.
2) Oficiální činovníci:
Činovník ŽP:
Zácvik ŽP:

Veronika Truhlářová
Otakar Kotík

Ostatní činovníci:
Startér:

Kevin Dostálek

3) Oficiální vývěska:
Oficiální vývěska bude provedena i elektronickou formou.
4) Hygienická opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19:
Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor
hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví:
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje, že s účinností ode dne 4. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1
000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
•

na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž
případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou,
např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených
sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory;
odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených
pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci
hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo

Ve Vysokém Mýtě, dne 10. července 2020

Ředitel závodu: Jan Dušek v.r.
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