
Usporiadateľ: STO Kamenica  
Dátum: sobota 26.6.2021 Kategória: 40-49 a 50-59 o 9:00 hod. 

              Kategória: 60-69 a 70 a viac o 11:30 hod. 

 
Miesto:   Mestská športová Hala Lipany, ul. Hviezdoslavova  
   (od stanice smer Stará Ľubovňa, po ľavej strane, peši cca 15 minút) 
 
Kategórie: 40-49, 50-59, 60-69, 70 a a viac  
 
Riaditeľ turnaja :  Juliana Andraščíková 
Hlavný rozhodca: Marián Malek  
Organizační pracovníci: Miroslav Andrus, Jozef Rozkoš  
Prihlášky: mandrus@centrum.sk  alebo mobil: 0905/982931  
najneskôr do piatku 25.6.2021 do 18:00 !!!  
Po tomto termíne, hráči nebudú pripustení do súťaže 
  
Stravovanie: v mieste konania turnaja zabezpečený bufet 
 
Štartovné: 5,- EUR/osoba  
 
Technické ustanovenia: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku 
VS klubu veteránov na rok 2021 a ustanovení tohto rozpisu  
 
Súťažné disciplíny: dvojhra, hrá sa v skupinách. Prvý dvaja postupujú do horného  
pavúka, hráči umiestnení na 3., 4., 5. mieste budú hrať o celkové umiestnenie  
v dolnom pavúku.  
 
Loptičky: určí usporiadateľ  
 
Stoly: určí usporiadateľ  
 
Námietky: u hlavného rozhodcu po zaplatení poplatku 5,- EUR  
 
Časový rozpis:  

sobota 26.6.2021 

7:45 – 8:40    prezentácia účastníkov kat. 40-49 a 50-59 
8:00 – 9:00    vyžrebovanie kat. 40-49  a 50-59 
9:00                približné zahájenie súťaží kat. 40-49 a 50-59  
10:15 – 11:10 prezentácia účastníkov kat. 60-69 a 70 a viac 
11:10 – 11:30 vyžrebovanie kat. 60-69 a 70 a viac 
11:30               približné zahájenie súťaží kat. 60-69 a 70 a viac 
Poistenie: turnaj nie je poistený, účastníci si svoje poistenie riešia sami  

mailto:mandrus@centrum.sk


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 13.5.2021 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 nie 
starším ako 24 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 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  
 
Zákaz obecenstva, divákov  

 Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie  
   RÚVZ SB 



 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.  
 
 
       Marián Malek, hlavný rozhodca 

       Miroslav Andrus, hlavný usporiadateľ 


