
FINÁLE VS VETERÁN TOUR 2021 
(Propozície prečítať prosím celé,  

všetky informácie sú dôležité) 
 

Poverený usporiadateľ: MŠK VSTK Vranov nad Topľou  
Dátum: sobota 21.8.2021 
Miesto: Stolnotenisová hala, B.Němcovej 2575  
(areál futbalového štadióna)  
 
Kategórie: 40-49, 50-59, 60-69, 70 a viac, ženy 
 
Hlavný rozhodca: Erik Hajduk  
Organizační pracovníci: JUDr. Anton Hajduk, Vincent Pavúk  
Prihlášky: Erik Hajduk 0915 383 325 email: erikhajduk@gmail.com  
Kópiu prihlášky zaslať aj na Miroslav Andrus 0905 982 931 
mandrus@centrum.sk  
 
Žiadam prihlášky zaslať vopred alebo mailom výnimočne telefonicky do 
stredy 18.8.2021 do 22:00 !!! Po tomto termíne už nie sme obaja 
dostupní na telefóne. 
 
Stravovanie: V zmysle platných nariadení a opatrení sa občerstvenie  
                        v hale nepodáva !!!    
 
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:  
40-49 podľa práva štartu – 6 účastníkov systémom každý s každým 
50-59 podľa práva štartu – 6 účastníkov systémom každý s každým 
60-69 podľa práva štartu – 16 účastníkov rozdelených na dve skupiny po 8 
                                                  Hrá sa systémom každý s každým. Prvých 8  
                                                  hráčov hrá o 1.-8.miesto. Druhá osmička hrá  
                                                  o 9.-16.miesto. Náhradníci preberajú právo  
                                                  štartu po odhlásenom hráčovi a miesta sa  
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                                                  posúvajú podľa toho, ktorý hráč sa odhlási. Ak  
                                                  sa odhlási hráč z prvej osmičky, jeho poradie  
                                                  preberá najbližší hráč v poradí   . 
70 a viac podľa práva štartu – 8 účastníkov systémom každý s každým.  
                                                       Náhradníci preberajú právo štartu  
                                                       po odhlásenom hráčovi 
Ženy podľa práva štartu – 8 účastníčok systémom každá s každou 
 
Právo štartu: 
40-49 
Holp Marek 

Toporcer Peter 

Michalík Anton 

Dunčko Vladimír 

Zombek Bohumír 

Zajac Martin 

 
50-59 
Sabol Cyril 

Balogh Slavomír 

Lissý Štefan 

Antoš Michal 

Stolárik Ján 

Antoš Ján 

 
60-69 
Zausin Juraj 

Ivan Jozef 

Mertens Edgar 

Cigan Miroslav 

Sabol Miroslav 

Lukáč Július 

Kolečava Jaroslav 

Zviják Jozef 

Fotta Jozef 

Kostovčík Martin 

Andrus Miroslav 

Antoš Juraj 

Lapčák Milan 

Žilla Jaroslav 

Červenák Anton 

Rozkoš Jozef 



Náhradníci v tomto poradí:  
Meňovčík Imrich 

Matej Ján 

Filep Zoltán 

Svitana Jozef 

Pirhala Milan 

 
70 a viac 
Melko František 

Vitko Jozef 

Funket Anton 

Kubinda Ján 

Gregor Ján 

Valárik Ľudovít 

Soós Mikuláš 

Kravec František 

 Náhradníci v tomto poradí: 
Poliak Pavel 

Jaško Jozef 

Šimko Michal 

Sabo Pavol 

 
Ženy 
Blahušiaková 
Natália 

Ižipová Zdenka 

Volková Anna 

Marčeková Ľubica 

Jašková Sidónia 

Lipjancová Jana 

Humená Mária 

Vaľková Oľga 

 
Loptičky: JOOLA plastové *** 
 
Stoly: Butterfly  
 
Námietky: u hlavného rozhodcu po zaplatení poplatku 5,- EUR  
 



Časový rozpis:  
8:00 – 8:45    prezentácia účastníkov kat. 40-49 a 50-59, Ženy  
8:45– 9:00    vyžrebovanie kat. 40-49 a 50-59, Ženy  
9:00                zahájenie súťaží kat. 40-49 a 50-59, Ženy  
10:00 – 10:45  prezentácia účastníkov kat. 60-69 a 70 a viac  
10:45 – 11:00 vyžrebovanie kat. 60-69 
11:00               približné zahájenie súťaží kat. 60-69 
11:15 – 11:45 prezentácia účastníkov kat. 70 a viac  
12:00               približné zahájenie súťaží kat. 70 a viac  
 
Prosíme účastníkov o dochvíľnosť, nakoľko program dňa je náročný  
a každé väčšie zdržanie predlžuje trvanie turnaja.  
 
Žiadame všetkých hráčov, hráčky, aby dodržiavali platné hygienické 

nariadenia. Všetkých účastníkov, ktorí sa budú pohybovať mimo 

hracieho priestoru žiadame o nosenie rúška !!! 

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

 

       Erik Hajduk, hlavný rozhodca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 PROTOKOL FINÁLE VS VETERÁNOV  

 

Organizácia Finále VS Veterán Tour 2021 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. 


