
Oblastný stolnotenisový zväz SPIŠ 

 

              Usporiada I. kolo 2. Mládežnícka liga Spiš 

 

                                                      

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

 

Usporiadateľ         :  STŠK Obec Hrabušice 

Dátum          :  sobota  10.07.2021 

Miesto          :  telocvičňa ZŠ s MŠ Hrabušice Hlavná 171  

Riaditeľstvo         :  riaditeľ turnaja  : Ján Jozefčák 

hlavný rozhodca   : Gurčík Anton      

hlavný usporiadateľ : Melničuk Rudolf  

                                  Petrovič Jaroslav 

Prihlášky          :  menovité prihlášky posielajte do piatka 09.07.2021 do  

                                                        20,00 hod. na  MB: 0905 868 935, 

                                                        Možnosť prihlásiť sa je aj na mailovej adrese:  

                                                        e-mail: papangelo@azet.sk  
Žrebovanie          : v sobotu 10.07.2021 v telocvični ZŠ po prezentácii 

Štartovné                : sa nevyberá  

Občerstvenie                 : vlastné 

   

TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
 

Predpis         :  hrá sa podľa pravidiel ST, podľa Súťažného poriadku  

             a podľa ustanovenia tohto rozpisu 

Loptičky         :  plastové 40 ***+ ( každý pretekár musí mať 

                                                        dostatočný počet svojich loptičiek ) 

Súťažné disciplíny                   :  dvojhra najml. žiactvo r. 2010 a ml, mladš. žiactvo 2008                                                                                                                                                                          

     a mladš, staršie žiac. r. 2006 a mladš., Dorast roč. 2003  

Systém súťaže               :  Podľa súťažného poriadku 
Podmienka štartu        :  štartujú registrovaní pretekári z okresov Gelnica a Spišská 

         Nová Ves  

Časový rozpis         :  8.00 hod.  prezentácia 

             8.30 hod.  žrebovanie 

             9.00 hod.  zahájenie turnaja 

Odmeny         :  víťazi v súťažiach dvojhier získavajú  za 1-3 miesto 

                                                         medailu a diplom.  

COVID protokol          Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do 

priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa 

preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na 

ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 

výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším 

ako 24 hodín. Negatívny výsledok testu je možné nahradiť 

potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej 

dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou 



schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19, 

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 

prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19, 

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 

dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou 

schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 

prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá 

dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, 

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 

180 dňami, 

f) ide o osobu do 10 rokov veku 

 

 

 

     Spišská Nová Ves, 05.07.2021 

 

 

           Peter Popadič           Gurčík Anton  

predseda komisie pre mládež              hlavný rozhodca 

 
Ľuboš Marcinko 

predseda ObSTZ SPIŠ 


