
Předzávodní pokyny pro účastníky
MTBO Ztracené kobylky 2020

Tyto pokyny zpřesňují aktuální Propozice a Podmínky a jsou pro všechny Kobylky závazné. 
Prosíme dbejte pokynů organizátorů, zaměstnanců RS Mladotice a informačních cedulí v místě 
konání závodu. Apelujeme na zdravý rozum, slušnost a toleranci všech Kobylek. Za rok bychom se 
zase rádi ve zdraví sešli … 

1 Opatření pořadatele závodu
a. Všechny Kobylky držují bezpečné rozestupy nebo používají ochranné roušky, zejména při:

i. prezentaci Kobylek do závodu
ii. výkladu trati
iii. startu
iv. dojezdu do cíle
v. čekání na občerstvení a jeho konzumaci
vi. vyhlášení výsledků
vii. večerní zábavě
Pro samotný závod samozřejmě nejsou ochranné roušky povinné

b. Registrace provedeme venku před místností organizátorů. Vzhledem k faktu, že většina 
Kobylek zaplatila převodem, může výdej předstartovních sad a registrace na start 
proběhnout rychle a bezkontaktně. Pouze v případě špatného počasí provedeme registrace v 
místnosti organizátorů. V tomto případě bude možný vstup do této místnosti ale pouze s 
nasazenou ochrannou rouškou a vždy pouze pro dva startující týmy zároveň

c. U registrací bude k dispozici dezinfekce
d. Jeden startovní slot je vždy maximálně pro 4 týmy za 1 minutu, start je rozložen do cca 60 

minut.
e. Občerstvení v cílové kontrole bude podáváno v jednorázových nádobách
f. Zkoušení kobylkooblečení bude probíhat po předchozí desinfekci rukou
g. Večerní akci uspořádáme venku

2 Opatření provozovatele RS Mladotice
a. Na toaletách budou dávkovače s dezinfekcí
b. Na toaletách budou zásobníky na jednorázové papírové ručníky
c. U vstupu do jídelny bude dávkovač s dezinfekcí
d. Všechny chatky budou před předáním Kobylkám umyté dezinfekcí
e. Všichni zaměstnanci budou používat ochranou roušku dýchacích cest
f. Zaměstnanci v kuchyni budou při výději používat rukavice
g. Toalety a koupelny budou průběžně během dne umývané dezinfekcí
h. Po každém jídle budou stoly v jídelně umyté dezinfekcí

https://www.ztracenekobylky.cz/propozice-2020/
https://www.ztracenekobylky.cz/podminky/
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