Vážení účastníci Memoriálu československých parašutistů,
máme přibližně týden před zahájením letošního Memoriálu. Dovolujeme si tedy zmínit pár základních
informací, které byste měli před příjezdem do místa konání vědět.
1. Zveřejňujeme finální startovní listinu, ve které jsme se snažili v maximální možné míře vyjít
vstříc Vašim požadavkům (a že jich opravdu nebylo málo). V případě nesrovnalostí nás
kontaktujte na emailu info@memorialparasutistu.cz, avšak další změny v časech již nebudou
prováděny (až na výjimky, kde bude prokazatelně chyba na naší straně). Od této chvíle bude
možné změnit pouze jména účastníků, popř. název týmu.
Pro lepší porozumění startovní listině:
a. Shromaždiště: nejpozdější čas, kdy byste se měli dostavit na označené místo před
hangárem uvnitř areálu letiště (na leteckém snímku vyznačeno černým křížkem). Čas
na shromaždišti je společný pro celý výsadek (vždy 10 týmů). V tomto čase se
provede kontrola přítomnosti týmů a poučení o bezpečnosti. Také obdržíte pro svou
cestu nezbytné cestovní doklady a další potřebné dokumenty.
b. Předseskoková příprava: v tomto čase se účastníte úvodního zpravodajského
briefingu v hangáru a provádíte předseskokovou přípravu.
c. Vysazení: v pravidelných intervalech 1 tým / 1 minuta jste postupně vysazování nad
územím Protektorátu Čechy a Morava k plnění úkolu, se kterým budete seznámeni
v průběhu briefingu.
Přijeďte v rozumném časovém předstihu. Na shromaždiště se dostavte včas a znejte název
Vašeho výsadku i Vašeho týmu. V případě pozdního příchodu se zapojíte do nejbližšího
možného výsadku, avšak čas startu se pro limit 20 hodin počítá dle Vašeho původního času
startu.

2. Parkování
a. Bude zabezpečeno na nehlídaném prostoru, viz žlutě označená plocha na přiloženém
leteckém snímku. Kapacita plochy je odhadem okolo 120 automobilů. Kdo nutně
nemusí jet sám automobilem, nechť jej nechá doma, nebo se sveze s jiným kolegou.
b. Po naplnění kapacity bude nutné vozidla ponechat na vlastní zodpovědnost na jiném
místě.
c. Parkovací místo bude vyznačeno kužely a na místě bude parkovací služba z řad
příslušníků 43. výsadkového pluku.
3. Covid-19
a. Dodržujte aktuálně platná opatření vydaná MZ ČR během celé své účasti na MČSP.
b. Před vstupem do vojenského objektu bude kontrolováno O-T-N (tedy buďto
potvrzení o očkování, platný test, nebo potvrzení o prodělané nemoci ne starší 6
měsíců).
c. Test bude možné provést i v přítomnosti našeho zdravotnického personálu na místě,
avšak musíte si jej s sebou sami přinést!
d. Před vstupem do jakýchkoliv vnitřních prostor jste povinni mít nasazený respirátor.
e. V případě potřeby vykonání samotestu na místě přijďte na bránu alespoň s 20
minutovým předstihem před plánovaným časem na shromaždišti, aby byl dostatečný
časový prostor na vyhodnocení testu.

