Obecný klub stolného tenisu Budkovce

ROZPIS
1.ročníka stolnotenisového turnaja “ Memoriál Štefana Mištaniča “
V Budkovciach 08.09.2021

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ: OKST Budkovce
Termín:
v sobotu 18. septembra 2021
Miesto :
Telocvičňa ZŠ Júlie Bilčíkovej, Školská 355, Budkovce
Prezentácia: 7:00 – 7:40 hod.
Žrebovanie: 7:40 – 7:55 hod.
Zahájenie: 8:00 hod.
Prihlášky :

Záväzné prihlášky je možné nahlásiť na mobil 0910 110 065 ( Marek Horňák )
do štvrtka 16.09.2021 do 20 hod.

V prípade, že sa nahlásený hráč nemôže turnaja zúčastniť je povinný sa z turnaja odhlásiť.
PRIHLÁSIŤ SA V DEŇ TURNAJA NEBUDE MOŽNÉ !!!
Štartovné:

Bude vyberané pri prezentácií vo výške 5,- € na osobu. V cene štartovného bude
zabezpečené občerstvenie.

Informácie: Marek Horňák 0910 110 065, hornak.marek179@gmail.com
Úhrada:
Jednotlivci štartujú na vlastné náklady.
Poistenie:
Turnaj nie je poistený, účastníci si riešia svoje poistenie sami

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Súťaže:
Systém:

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku a tohto rozpisu.
Dvojhra mužov a štvorhra
Dvojhra:
1.kolo skupinovým systémom, 2.kolo: K.O. systém
Zápasy sa hrajú na tri vyhraté sety z piatich, súťažiaci umiestnení na 1. a 2. mieste
postupujú do hlavnej kategórie a hrajú o celkové umiestnenie.
Hráči umiestnení na 3.mieste hrajú o celkové umiestnenie.
Hráči umiestnení na 4.mieste hrajú o celkové umiestnenie.
Štvorhra - K.O. systém
( Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu systému súťaže)

Právo štartu: bez obmedzenia
Protest:

Podáva sa s vkladom 5,- Eur do 10 minút od odohratia stretnutia

Loptičky:

XUSHAOFA *** biele

Stoly:

Hrať sa bude na 5-6 stoloch

Vecné ceny: Pohár pre hráčov na 1. – 4.mieste v dvojhre.
Medaila pre hráčov na 1. – 4.mieste v štvorhre.

Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19:
Rúško: Mimo hracieho priestoru sú hráči povinní nasadiť si rúško. Pri výkone športovej aktivity nie je
potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest.
Zázemie
Prevádzka šatní a spŕch je možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia,
rozostupy a pod.). Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných
priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko alebo bez stretávací režim pri
výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.
Hromadné podujatia (HP)
Tréningový proces a súťaže upravuje vyhláška č.241/2021 ÚVZ SR s účinnosťou od 16.8.2021 o obmedzeniach
HP. Okrem všeobecných ustanovení existujú výnimky zo zákazu, ktoré umožňujú organizovať HP s vyšším
počtom osôb.

Oznam pred vstupom do telocvične
Organizátor turnaja ObSTZ MI umožňuje vstup na HP aj iným osobám ako osobám v režime OTP.
§1
(1) 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 s dvojdávkovou
schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku.
(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba v režime
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 nie starším ako 72
hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
§2
Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
g) podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných
pod športovými zväzmi podľa § 6,
§3
Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí (HP)
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov HP oznam o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na HP:
1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,
2. výlučne osobám v režime OTP, alebo
3. výlučne plne očkovaným osobám.
c) vstup a pobyt v mieste HP umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
d) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od
ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor
údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov HP v územných obvodoch okresov:
1. v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov HP aj iným
osobám ako osobám v režime OTP
§6
Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) HP 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,
(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:
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,
Zákaz obecenstva, divákov
Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov – pre preukázanie RÚVZ MI

Tešíme sa na Vašu účasť.
Ing. Róbert Pivarník
Hlavný rozhodca

Marek Horňák, Tomáš Mikloš
organizační pracovníci a zástupcovia hlavného rozhodcu

