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 ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ  

MČR KARATE JKA 

 
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pravidel Národní sportovní 

agentury pro konání sportovních soutěží budou konání Mistrovství ČR karate JKA 

pořádaného 5.- 6. 12. 2020 v Praze provázet následující organizační opatření : 

- Do sportovní haly bude umožněn vstup pouze zaregistrovaným závodníkům, 

zaregistrovaným koučům, rozhodčím a realizačnímu týmu 

- Účast diváků, rodičů a dalších osob je vyloučena 

- Všem osobám bude u vstupu do sportovní haly měřena tělesná teplota 

bezdotykovým teploměrem, osobám se zjištěnou tělesnou teplotou nad 37 oC bude 

vstup do sportovní haly odepřen 

- Všichni účastníci soutěže musí dodržovat následující pravidla 

1) V objektu, v šatnách, na sociálních zařízeních, ve sportovní hale se všichni 

pohybují s nasazenou rouškou. Roušku nemusí mít nasazenou pouze závodníci 

startující na tatami, závodníci bezprostředně se připravující na svůj start, 

závodníci pohybující se na rozcvičovací ploše, rozhodčí pohybující se na tatami 

2) Před vstupem do objektu a vstupem do sportovní haly povinná dezinfekce rukou, 

včetně užití WC 

3) Dodržovat rozestupy 2 metry 

Samotná organizace soutěže bude probíhat následujícím způsobem 

- Soutěž proběhne na 4 tatami (každá věková kategorie odděleně) 

- Pro rozcvičování bude vyhrazena speciální rozcvičovací plocha. Každá věková 

kategorie bude mít svou rozcvičovací plochu 

- Na začátku soutěže nebude organizován slavnostní nástup 

- Vyhlašování výsledků jednotlivých věkových kategorií a disciplín bude realizováno 

ihned po ukončení soutěže v dané disciplíně. 

- Všichni účastníci by měli omezit svůj pohyb po sportovní hale, tzn. závodník si uloží 

své věci k tatami, na kterém bude závodit a pohybuje se pouze v sektoru u tohoto 

tatami nebo na rozcvičovací ploše.  Po skončení své kategorie závodník opustí 

sportovní halu. 

- Soutěž bude rozdělena do 3 časových bloků. Závodník bude vpuštěn do sportovní 

haly pouze v bloku, ve kterém probíhá jeho kategorie, tzn. například junioři  a mini 

žáci budou vpuštěni do haly až ve 13,00.  
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Budou striktně dodržována „Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie 

onemocnění COVID-19“ v aktuální podobě, vyhlášená Národní sportovní agenturou  ( NSA) 

v souladu s pokynem Hlavního hygienika ČR. 

 

Harmonogram soutěže: 

Sobota 5.12.2020 

1. Blok   mladší žáci, žákyně, starší žáci, žákyně 

8,00  vstup do haly 

9,00  zahájení soutěží 

 

2. Blok   mini  žáci, žákyně, junioři, juniorky 

13,00  vstup do haly 

14,00  zahájení soutěží 

 

3. Blok  liga žáků 

15,30  vstup do haly 

16,30  zahájení soutěží 

 

Neděle 6.12.2020 

4. Blok   mladší dorostenci, dorostenky, starší dorostenci, dorostenky 

8,00  vstup do haly 

9,00  zahájení soutěží 

 

5. Blok   muži, ženy, masters muži, masters ženy 

13,00  vstup do haly 

14,00  zahájení soutěží 

 

6. Blok  liga dorostu a seniorů 

15,30  vstup do haly 

16,30  zahájení soutěží 

Pozor: Přesný časový harmonogram soutěže bude upřesněn po ukončení 

registrace závodníků (den před soutěží) na webu JKA!!! 

Předseda JKA ČR              


