
 
               Bratislava, 1.8.2021 
       

 

COVID-19 PROTOKOL   

 „ Satellite Tour 2021“  v stolnom tenise 

 

Pre zahraničných účastníkov  platí výnimka  z karantény na základe  stanoviska  Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Výnimku z karantény  si môžete uplatniť ak: 

• ste športovec, člen realizačného tímu, rozhodca alebo člen organizačného výboru a 

vstupujem na Slovensko za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré 

bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe 

podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín a máte o tom potvrdenie, 

Priložené podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  si vytlačte a preukážte sa ním pri prechode hraníc 

Pri týchto výnimkách sa musíte pri vstupe na Slovensko vedieť preukázať potvrdením s 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. 

 

Upozornenie 

Registrácia do eHranice  je potrebná pri každom vstupe na Slovensko. 

 

 

                                                           Všeobecné pokyny 

 

 Organizácia turnaja vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 226 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:  

OPATRENIA PRED VSTUPOM DO HALY: 

                                                Súťaže – testovanie 

 

 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 12 rokov veku. 

 Následne každý účastník dostane aj „náramok“, ktorým sa bude musieť preukazovať pre lepšie 

rozpoznanie organizátorov. 

 

 Vstup na turnaj je povolený len pre: hráčov, trénerov, rozhodcov a organizátorov  + (Každý 

jeden hráč môže mať maximálne jednu sprievodnú osobu – zákonný zástupca, resp. tréner) 

 Zákaz obecenstva, divákov 

 Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ BA  

 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. Týka sa to rovnako tak aj trénerov a rozhodcov.  

 

OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: 

 V priestoroch interiéru haly – vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám s 

prekrytými hornými dýchacími cestami. 

 Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej 

plochy /táto výnimka neplatí pre rozhodcov/. 

 

PRED ZÁPASOM: 

 Stolíky v Call area musia byť vzdialené aspoň 2 m od seba 

 Hráči si musia dezinfikovať ruky pred výberom loptičiek 

 Dodržovať odstup medzi hráčmi a rozhodcom aspoň 1,5 m 

 Rozhodca si musí dezinfikovať ruky pred aj po výbere loptičiek 

 
POČAS ZÁPASU: 

 Pri vstupe do kurtu rozhodcovia  vstupujú pred hráčmi 

 Rozhodca vykoná žrebovanie pred rozhodcovským  stolíkom, pričom hráči zostanú stáť na 
svojich stranách vo  vzdialenosti najmenej 1,5 m od rozhodcu. 



 
 Počas procedúr prezentácie zápasu musia rozhodcovia a hráči stále dodržiavať   primeranú 

vzdialenosť aspoň 1,5 m       

 Rozhodcovia a hráči si nesmú podávať ruky.  

 Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie stola. V prípade potreby vyčistenia stola, 
hráči požiadajú o to rozhodcu.  

 Zákaz dýchania na loptičku. 

 Zákaz utierania si ruky o povrch stola.  

 Počas zápasu si hráči nebudú meniť strany stola. 

 

PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): 

 Rozhodcovia a hráči si nesmú podať ruky.  

 Rozhodcovia po každom zápase vydezinfikujú stôl  a po skončení ( zápasu)  aj  priestor 

rozhodcov a priestor pre hráčov a trénera. 

 


