
KARANTÉNNÍ  VELI- 

KONOČNÍ  DESÍTKA 
 

 

 

Pořadatel: oddíl atletiky TJ Baník Stříbro – neoficiální akce 
Organizátoři akce    : Moravec Vladislav, Alexandr Matulka, Roman Mužík 
Datum                   : sobota 11. dubna 2020 – neděle 12. dubna 2020 
Místo                   : od zimního stadionu 
Přihlášky           : bez přihlášek 

Start          : sobota od 10,00 hodin do neděle 18,00 hodin 

Startují           : všichni zájemci, kteří nemají zdravotní  

                       omezení. Za zdravotní stav odpovídá každý účastník osobně, u dětí  
                  rodiče 

Popis tratě : vedena malebným údolím řeky Mže do Butova a zpět.    
         Trať má formu osmičky, cíl je na stadionu. Po lesních a polních  
         cestách, které tvoří téměř celou trať, bude značena fáborky 
Startovné   : bez startovného.  

Ceny         : ATLETICKÁ BUŇKA NA NÁŘADÍ NA STADIO- 
                            NU – bude otevřena bez obsluhy, každý dětský  
                            účastník si vyzvedne pamětní list, Velikonoční Kinder  
                                vajíčko. Při odběru se zapíší do prezenční listiny –  
                                nebo oznámí účast e-mailem- při odběru netvořte  
                                skupinky, dodržujte pravidla uvedená níže 
Měření času – měří si každý sám, můžete si zapsat na diplom, pochlubit se informací 
e-maily. Kdo umí, může natočit zážitky z trasy a zveřejnit 
 
 

CELOSTÁTNĚ PLATÍ  KARANTÉNNÍ PRAVIDLA, TAKŽE I PŘI TÉTO 
NEOFOCIÁLNÍ AKCI – PROTO DODRŽUJTE: 

 
1. Rozmezí akce je dlouhé, takže ji absolvujte rodiče s vlastním dětmi, rodin-

ná skupina v různých časech. Pak nemusíte mít roušky. Mějte je však 
s sebou, v případě potkání jiných lidí si je nasaďte 

2. Pokud chcete jít společně cizí, pak maximálně 2, s rouškou a minimálně 
dodržujte 2 m odstup od sebe 

3. Pokud se s někým potkáte, musíte mít roušku všichni, odstup raději 3 m a 
dýchat do strany na opačnou stranu než ten, koho potkáte. Dodržujte i 
v případě, že se jedná o známé. 

4. Dodržujte dostatečně velké vzdálenost v rámci celé tratě 
5. Nedomlouvejte se na společnou akci s jinými, netvořte skupinky mimo ro-

dinu. 
6. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma  
 

POKUD VŠE DODRŽÍTE, BUDE AKCE DOBRÁ A PRO VŠECHNY BEZPEČNÁ 


