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

starších žiakov a starších žiačok 

Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ: ŠK Orion Belá nad Cirochou 
Miesto:  Športová hala, Komenského 64/17, Belá nad Cirochou 
 

Dátum: nedeľa 3.4.2022 
 

Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: Ján Dráb 
                      Organizačný pracovník: Dalibor Országh 
                      Hlavný rozhodca: Erik Hajduk 

                      E-mailová adresa pre prijatie prihlášky: erikhajduk@gmail.com             
                      Obsluha počítača: Erik Hajduk                     

Prihlášky: 
Prihlášky do soboty 2.4.2022 do 18:00 hod. na vyššie uvedenú mailovú 

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

 
Stravovanie: V priestoroch športovej haly usporiadateľ zabezpečí kávu a 

čaj. Stravovanie a pitný režim si zabezpečujú hráči a hráčky sami. 
 

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 starších žiakov, dvojhra starších žiačok 

 
Podmienky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku 2007 

a 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:  SCHILDKROT plastové  *** 
 

Ceny: Hráči a hráčky umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre  
 
Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku. 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu !!! 

 
      Ján Dráb                                                        Erik Hajduk 
                riaditeľ turnaja                                                  hlavný rozhodca                  

mailto:erikhajduk@gmail.com


COVID-19 PROTOKOL VSPM STARŠIEHO ŽIACTVA  
 

Organizácia VSPM staršieho žiactva vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 
29/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:  
 

Dodatok č.2 k rozpisu súťaží VSPM 2021/2022 
s účinnosťou od 26.2.2022  

 

Na základe vyhlášky 29/2022 ÚVZ SR zo dňa 14.3.2022 VV VsSTZ upravil podmienky pre 
VSPM nasledovne:  
1. Podľa vyhlášky na podujatí môže byť maximálne 100 osôb, Organizátor je povinný 
zabezpečiť hlavného rozhodcu  
2. Režim usporiadania je základ Všetci účastníci podujatia môžu byť v režime základ.  
3. Sprievodné osoby Z dôvodu obmedzenia na 100 osôb, bude povolená na jeden oddiel 
maximálne jedna sprievodná osoba (tréner, rodič, atď.), ktorá sa musí nahlásiť mailom 
usporiadateľovi (V prípade, že bude mať oddiel 5 a viac detí môže mať oddiel 2 sprievodné 
osoby). V prípade, že nebude naplnený počet 100 účastníkov, môže organizátorom povoliť aj 
viacej sprievodných osôb, tak aby nebol prekročený počet 100 osôb na turnaj.  
4. Prihlášky Na turnaje VSPM sa musí prihlásiť do 18,00 hod 1 deň pred dňom usporiadania. 
(ak sa turnaj koná v sobotu, uzávierka prihlášok je v piatok, ak sa turnaj koná v nedeľu, 
uzávierka prihlášok je v sobotu).   
5. Podujatie musí byť organizované v súlade s vyhláškou č.29/2022 ÚVZ SR  
6. Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:  

• ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,  

• umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,  

• pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,  

• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a 
predmetov,  

• hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  

• zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,  

• pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, 
písm. f),  

• pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie 
rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, 
osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov  
a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné 
dodržať),  

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  

• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,  

• pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov 
v každom druhom rade. 
 


