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CELOSLOVENSKÝ TURNAJ 

VETERÁNOV  A VETERÁNIEK     

SLOVENSKA 

 
Usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov nad Topľou  
Miesto: Stolnotenisová hala, B.Němcovej 2575  
           (areál futbalového štadióna)  

 
Dátum: sobota 19.6.2021 o 9:00  
                  nedeľa 20.6.2021 o 9:00 

 
Riaditeľstvo            Riaditeľ:                             JUDr. Anton Hajduk 
turnaja:  Predseda SK VST:                  Ing. Milan Zadubenec 
   Org. pracovník:                        Vincent Pavúk, Ing. Jozef Baran   
   Hlavný rozhodca:                  Erik Hajduk 
                       Zapisovatelia:                        Erik Hajduk, Ing. Anton Pavlotty 
 
Prihlášky:  mailom na adrese erikhajduk@gmail.com alebo telefonicky  
                                na čísle 0915/383325 do piatku 18.6.2021 do 12:00 hod. !!! 
                                Prihlášky po tomto termíne má hlavný rozhodca právo  
                                odmietnuť !!!  
 
Štartovné:  Členovia 5 Eur, nečlenovia 8 Eur vyberá usporiadateľ 
   Hráči, ktorí sa neprihlásia vopred platia dvojnásobné štartovné  
                                Členovia 10 Eur, nečlenovia 16 Eur !!! 
   
   Hlavný rozhodca má právo nepripustiť vopred  
                                neprihláseného hráča na turnaj !!!  
 

mailto:vstk.vranov@gmail.com
http://www.vstk-vt.xyz/
mailto:erikhajduk@gmail.com


Tieto propozície budú zverejnené na stránke www.vsstz.sk priamo v Aktualitách na 
hlavnej stránke a na stránke Slovenského klubu veteránov 
https://skvst.webnode.sk/ubytovanie/  
 
Členské:                  Pre ročník 2021 bude výška členského 12,- Eur pre slovenských  
                                 hráčov a rovnako 12,- Eur pre hráčov z Českej republiky a 15,- 
                                 Eur pre všetkých ostatných zahraničných hráčov. Členské je  
                                 potrebné zaplatiť do dátumu prvého turnaja v príslušnom roku  
                                 na účet SKVST: IBAN: SK71 0900 0000 0051 5755 3036          
                                 Do poznámky uviesť meno a kategóriu  
 
Občerstvenie: Bufet v mieste turnaja podľa platných epidemiologických opatrení 
 
Doprava:            Pešo cca 10 minút zo stanice smer Billa, Hotel Patriot 
 
Ubytovanie:           Hotel Patriot 100 m od haly 
                                Penzión Albión 700 m od haly ul. Bernolákova 
    Mestská športová hala, 1,5 km od haly ul. C. Daxnera 
   
Lek. služba:            Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť 
 
Informácie:            Erik Hajduk, 0915/383325 
 
 
Technické ustanovenia: 
 
Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu a ustanovení tohto rozpisu 
 
Kategória:   
Dvojhra: Muži : 
40 – 49 r., 50 – 59 r., 60 – 64 r., 65 - 69 r.,  70 - 74 r.,  75 - 79 r.,  80 a viacroční 
 
Dvojhra : Ženy : 
40 – 49 r.,  50 – 59 r.,  60 -69 r., 70 a viacročné 
 
Nasadenie:  
Podľa platného rebríčka veteránov a veteránok jednotlivých kategórií pre rok 2020 
 
Hrací systém: 1. stupeň – skupinový, 2. stupeň – vyraďovací 
             Zo skupín postupujú prví dvaja (dve). Zápasy sa hrajú na tri  
                                víťazné sety z piatich 
   Hrá sa progresívny KO systém 
                                Hráči na 1. a 2.mieste  postupujú do horného pavúka kde sa hrá  
                                o 1.-8.miesto, 9.-16 miesto do konečného umiestnenia, 
                             Hráči na 3.-4.mieste v skupinách hrajú KO systém na jednu prehru. 
          V prípade, že bude prihlásených hráčov 7 a menej hrá sa každý  
                             s  každým. Ak hráčov nebude aspoň 5, kategórie sa budú zlučovať. 
 
Ceny :           Prví traja v každej kategórií budú odmenení pohárom a diplomom 
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Protesty:               písomne po zaplatení vkladu 10 eur, rozhoduje riaditeľstvo  
                              turnaja + hlavný rozhodca alebo jeho zástupca 
 
 
 
 
Časový priebeh : Muži : 
                              19.6.2021 (sobota) – kategória 70-74, 75-79, 80 a viac 
                              20.6.2021 (nedeľa) – kategórie 40-49, 50-59, 60-64, 65-69 
           Ženy : 
          19.6.2021 (sobota) – všetky kategórie 
 
Prezentácia:    
19.6.2021 (sobota) 
kategória 70 – 74 roční    sobota 19.6..2021  do 8:45 hod. muži 
kategória 75 – 79 roční    sobota 19.6..2021  do 8:45 hod. muži  
nad 80 rokov                    sobota 19.6..2021  do 8:45 hod  muži  
 
Vyžrebovanie 8:45 – 9:00 
Začiatok súťaží 9:00 
 
19.6.2021 (sobota) 
kategória 40 – 49 ročné    sobota 19.6..2021 do 12:45 hod. ženy 
kategória 50 – 59 ročné    sobota 19.6..2021 do 12:45 hod. ženy 
kategória 60 – 69 ročné   sobota 19.6..2021  do 12:45 hod. ženy 
nad 70 rokov                    sobota 19.6..2021  do 12:45 hod. ženy  
 
Vyžrebovanie 12:45 – 13:00 
Predpokladaný začiatok súťaží 13:00 
 
20.6.2021 (nedeľa) 
kategória 60 – 64 roční    nedeľa 20.6.2021   do 8:45 hod. muži 
kategória 65 – 69 roční    nedeľa 20.6.2021   do 8:45 hod. muži 
 
Vyžrebovanie 8:45 – 9:00 
Začiatok súťaží 9:00 
 
20.6.2021 (nedeľa) 
kategória 40 – 49 roční    nedeľa 20.6.2021   do 12:45 hod. muži  
kategória 50 – 59 roční    nedeľa 20.6.2021   do 12:45 hod. muži  
 
Vyžrebovanie 12:45 – 13:00 
Predpokladaný začiatok súťaží 13:00 
 
Loptičky: *** 40 + plastové, zabezpečí usporiadateľ 
 
Poťahy: Musia zodpovedať platným predpisom !      

 
Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci si svoje poistenie riešia sami  
                  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu.  



 
Prosíme účastníkov o dochvíľnosť, nakoľko program dňa je náročný a každé 
väčšie zdržanie predlžuje trvanie turnaja.  
 
 
 
Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19: 
Rúško 
Mimo hracieho priestoru sú hráči a hráčky povinní nasadiť respirátor FFP2 
alebo FFP3. Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie 
dýchacích ciest. 
 
Zázemie 
Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických 
pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy a pod.) Zároveň je potrebné minimalizovať 
stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné 
zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim 
pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o 
pravidlách. 
 
Hromadné podujatia 
Tréningový proces a súťaže upravuje vyhláška č. 208 z 17.5.2021 o hromadných 
podujatiach (HP). Okrem všeobecných ustanovení existujú výnimky zo zákazu, ktoré 
umožňujú organizovať HP s vyšším počtom osôb: 
 
 
Opatrenia pred vstupom do haly 

  Každý účastník je povinný pred vstupom do haly sa preukázať antigénovým, alebo 
PCR testom, nie starším ako 24 hodín. V prípade že účastník spĺňa výnimku 
z testovania, musí sa preukázať dokladom o očkovaní na COVID 19, alebo 
prekonaní choroby COVID-19.  
 
Výnimky z testovania podľa vyhlášky č.208 §7:  
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19  
    a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní  
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu  
    COVID-19  a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne  
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA  
     alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do  
     180 dní od prekonania ochorenia COVID-19  
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  
 

 Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie  
   RÚVZ VT  

 V prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na  
    COVID-19, tak sa nemôže podujatia zúčastniť. Rovnako tak osoby z jeho úzkej  
    blízkosti – osoby cestujúce s ním autom, resp. vlakom.  
 
 
       Erik Hajduk, hlavný rozhodca 


