
     ORGANIZAČNÍ VYJÁDŘENÍ 
45. ročník  BUDE ZCELA VENKOVNÍ ZÁLEŽITOSTÍ !! 

REGISTRACE DO BĚHŮ NEBUDOU NA MÍSTĚ UMOŽNĚNY 

1. PARKOVÁNÍ - účastníkům akce budou vyhrazena parkoviště v Janovské sklárny a na Berkově louce. Organizační
služba vás při příjezdu do obce bude směrovat. U stadionu a na stadionu nebude parkování možné. 

2.  COVID KONTROLA  -  u  vstupu na stadion bude u všech  účastníků starších  6 let  kontrolováno potvrzení o
očkování, potvrzení o nega vním testu, nebo o prodělání covidu ve lhůtě 180 dnů. Nebude-li ani jedna podmínka
splněna nebudete na stadion vpuštěni. 
Zároveň  ale  nabízíme  možnost  se  nechat  otestovat  v  odběrovém  voze  Červeného  kříže  -  zde  platí stejné
podmínky jako na kterémkoliv jiném odběrném místě = 1 x za týden test zdarma, jinak za poplatek. 
Každý zkontrolovaný obdrží naši reflexní pásku na ruku - pouze s tou se budete moci po stadionu pohybovat. 

POČÍTEJTE S TÍM, ŽE KONTROLA ZABERE URČITÝ ČAS A PŘIJĎTE TEDY S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM 

3. RESPIRÁTORY - na základě nařízení platných od 25.10. 2021 jsou respirátory povinné v místech, kde dochází k
větší kumulaci osob. V našem případě to znamená, že respirátory budou povinné ve stanu převlékárny/úschovny
a všude,  kde bude docházet ke stání ve frontách = ve frontě k  výdeji  startovních balíčků, u občerstvení,  při
vyhlašování vítězů atp. 

Dodržování bude kontrolováno. 

4. ORGANIZACE STADIONU A PŘILEHLÉHO VENKOVNÍHO PROSTORU - všechny venkovní stany budou označeny.
K dispozici bude stan s místem na převlečení a "úschovy věcí".

5.  OBČERSTVENÍ -  v  cíli  i  na  tra  pro  vás  bude poskytováno  jako  v  minulých  ročnících.  Ve vlastním zájmu
dodržujte hygienická nařízení. 
Doporučujeme používání vlastních kelímků jak po tra  tak v občerstvení na stadionu. 
6. TOALETY - po stadionu budou rozmístěny mobilní toalety. V každé bude mimo jiné :-) samozřejmě i desinfekce.
Ve vlastním zájmu prosím o co nejpoc vější dodržování. 

Sprchy a vnitřní prostory Sokolovny nebudou pro účastníky závodu k dispozici. 

7. TURISTICKÝ POCHOD - proběhne stejně jako v minulých ročnících. Zapsat se do něj bude možné v označeném
stanu. I pro účastníky turis ckého pochodu platí covidová kontrola u vstupu na stadion a vše z bodu 4 až 6

8. VÝSLEDKY ZÁVODU - budou POUZE na webu závodu h ps://11a19.cz/vysledky/ opravy a reklamace uplatněte
v den akce osobně u časomíry, nebo na email jiri.kypta@11a19.cz  nejpozději do 31.10. 2021

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci při 45. ročníku Janovského běhu.
Vydáno 23.10.2021.


