
Humenné, 28.08.2021 
 

COVID-19 PROTOKOL 
Memoriál Františka Karandyšovského 2021  – 11.09.2021 
Slovenský pohár dorastu       – 12.09.2021 
 
Organizácia kvalifikácie na M SR mužov a žien a M SR U21 vychádza z opatrení, ktoré súuvedené vo 
Vyhláške č. 241 (platná od 16.8.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniamhromadných podujatí. 
 

Vyššie uvedené turnaje budú usporiadané v režime OTP. 
 
Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba 
vrežime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: 
a) osoba plne očkovaná, 
b)osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
niestarším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu 
vprípade antigénového testu, alebo 
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
 
Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: 
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 
sdvojdávkovou schémou, 
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 
sjednodávkovou schémou, 
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 
bolaprvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonaniaochorenia COVID19, alebo 
d) osoba do 12 rokov veku. 
 
Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru: 
 
(1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám 
zakazujeusporadúvať hromadné podujatia športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h). 
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na: 
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. g) dodržiavať 
nasledovné kapacity: 
 
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 osobámv 
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, 
pokiaľorganizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP. 
 

OPATRENIA PRED VSTUPOM DO HALY: 
 
Každá osoba je povinná sa pred vstupom do haly preukázať: 
- dokladom, či je plne zaočkovaná, resp. 
- dokladom s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodínod odberu 
v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípadeantigénového testu, resp. 
- dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
Následne každý účastník dostane aj „náramok“, ktorým sa bude musieť preukazovať pre 
lepšierozpoznanie organizátorov. 
Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ Humenné. V 
prípade, že niektorý z účastníkov bude indikovaný ako pozitívny na ochorenie na COVID-19, taksa 
nemôže podujatia zúčastniť. 
 

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 Callarea 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 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. 


