
P R O P O Z Í C I E 
2. turnaja Východoslovenského pohára mládeže  

najmladších žiakov a najmladších žiačok 

Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ: VSTK Vranov nad Topľou 

Miesto:  Stolnotenisová hala, B. Němcovej 2575, Vranov nad Topľou 
 

Dátum: nedeľa 5.9.2021 

 
Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: JUDr. Anton Hajduk 

                 Organizačný pracovník: Vincent Pavúk, Kamil Paľko, Michal Fečo 
                      Hlavný rozhodca: Erik Hajduk 
                      E-mailová adresa pre prijatie prihlášky:  erikhajduk@gmail.com            

                      Obsluha počítača: Erik Hajduk 
                     
Prihlášky: 
Prihlášky do soboty 4.9.2021 do 19:00 hod. na vyššie uvedenú mailovú 
adresu !!! 

                  
Vklady: Vklad je 5,00 € na hráča/hráčku. 

 
Stravovanie: Usporiadateľ nebude prevádzkovať bufet. Preto žiadame 
účastníkov VSPM, aby si zabezpečili stravu a pitný režim počas celej 

doby trvania turnaja. 
 

Technické ustanovenia: 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku  
              a podľa ustanovení pre turnaje Východoslovenského pohára mládeže, 

              aj so schválenými dodatkami Rozpisu VSPM 2021/2022. 
 

Súťaže: Dvojhra najmladších žiakov, dvojhra najmladších žiačok 
 
Podmienky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku 2011  mladší 

 
Časový rozpis: doplniť  dátum – 07:30 hod. – 08:30 hod. – prezentácia 

                                                     08:30 hod. – žrebovanie 
                                                    09:00 hod. - ZAČIATOK SÚŤAŽÍ !!! 
 

Rozhodcovia: Z radov hráčov a hráčok 
 

Loptičky:  plastové JOOLA *** 
 

Ceny: Hráči a hráčky umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre  
 

Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku. 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu !!! 

 
     JUDr. Anton Hajduk                            Erik Hajduk 

              riaditeľ turnaja                                                  hlavný rozhodca   

mailto:erikhajduk@gmail.com


COVID-19 PROTOKOL VSPM NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA  
 

Organizácia VSPM najmladšieho žiactva vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 
241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:  
 
(1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám 
zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h).:  
 
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 
a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring a Ostražitosť 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
b) hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch okresov stupňa 1. a 2. 
stupňa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným 
ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
c) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť 1. a 2. 
stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie 
výlučne osobám v režime OTP.  
 
(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa 
nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí športového charakteru podľa § 2 ods. 3 
písm. h) dodržiavať nasledovné kapacity:  
a) maximálne 6 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMATu, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
b) maximálne 50 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám  
v režime OTP,  
c) maximálne 10 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
d) maximálne 75 osôb na jeden sektor v interiéri a 150 osôb na jeden sektor v exteriéri,  
v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor 
umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP,  
e) maximálne 50 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT-
u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v režime 
OTP,  
f) maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov 
stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie 
výlučne osobám v režime OTP,  
g) maximálne 100 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám  
v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
h) bez obmedzenia, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, 
pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP.  



(4) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, 
ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade 
interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na 
jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.  
 
(5) Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od 
iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre 
sektory platia nasledovné opatrenia:  
a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,  
b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,  
c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,  
d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,  
e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia 
športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor 
samostatne,  
f) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 2. stupni 
ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 800 m2 ; ak má športovisko menšiu 
rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,  
g) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť v územných obvodoch okresov v 1. stupni 
ohrozenia COVID AUTOMAT-u, nesmie byť menšia ako 300 m2 ; ak má športovisko menšiu 
rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko.  
 
(6) Hromadné podujatia podľa § 2 odseku 3 písm. f) a h) dodržiavať nasledovné podmienky: 
a) obmedzenia na počet divákov hromadného podujatia sa použijú obdobne podľa § 2 ods. 2, 
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží 
podľa § 2 ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-
CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude 
zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín 
pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní  
c) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať 
rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  
d) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním 
preventívnych opatrení  
e) priestor pre divákov musí byť rozdelený do sektorov, ktoré majú kapacitu maximálne 1000 
divákov  
f) v prípade kapacity hľadiska nepresahujúcej 50%, je organizátor povinný zabezpečiť sedenie 
na hromadnom podujatí v každom druhom rade, 
g) opatrenia podľa § 3 písm. a) až l) sa použijú rovnako. 
 


