
 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. 
ODBOR RYBOLOVNÉ TECHNIKY PŘI VÝBORU ÚZEMNÍHO SVAZU 

PRO SEVERNÍ MORAVU A SLEZSKO 

Vás zve na 

Územní přebor RT  

(jarní kolo) 
 
 

Datum:  
13. 06. 2020 
 

Místo závodu:  
Travnatá plocha vedle DDM fontána Bohumín  
Janáčkova 834, 735 81 Bohumín  (naproti)   

  
Časový harmonogram: 
 Trénink      7:45 – 8:15   
 Zahájení závodu     8:15 – 8:30 
 Závod      8:30 – 15:30 
 Vyhlášení     15:30 – 16:00 
Závodí se v disciplínách D1 – D8, dle mezinárodního závodního řádu CIPS.  

Kategorie: 
Muži, Ženy (r. 2001)  
Junioři, Juniorky (r. 2002+) 
Žáci, Žákyně (r. 2005+) 
(muži, popř. kadeti soutěží v 7boji, disciplína č. 8 bude mimo celkové bodování) 
 
Organizátoři: 
Ředitel závodu:  Plachý Jiří 
Technický ředitel:  Kedzior Břetislav 
Hl. rozhodčí:  Vladyka Patrik  

 
Přihlášky zašlete prosím co nejdříve, nejpozději pak do 10. 6. 2020 na: 

email: jpyrik@centrum.cz 
nebo mobil: 775 431 507 

                           Na později došlé přihlášky nemusí být brán zřetel! 

Těšíme se na Vaši účast 
 

mailto:jpyrik@centrum.cz


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)  

 

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

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
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.  
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