
XV. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA  
o pohár oslobodenia mesta Trenčín 

 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
Usporiadateľ: Stolnotenisový klub KERAMING Trenčín v spolupráci so Slovenským 

zväzom protifašistických bojovníkov  
Dátum konania: 21. augusta 2021 (sobota). 
Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Kubranská 80, Trenčín. 
Riaditeľ turnaja: Lukáš Gieci. 
Hlavný rozhodca: Lukáš Gieci. 
Technický pracovník: Monika Marousková, Juraj Gieci 
Prihlášky: 
 
 
Prezentácia: 

Zaslať do 20.08.2021 do 18,00 hod. na emailovú adresu: 
keramingtn.stolnytenis@gmail.com – prosím uviesť, či máte záujem o 
testovanie ráno pred turnajom(potrebujeme vedieť počty, kvôli cene)  
do 8,30 hod. súťaže mladí do 15r + veteráni nad 60r. 
do 11,30 hod. súťaž OPEN. 

Žrebovanie: V deň konania turnaja v hracej miestnosti. 
Občerstvenie: Zabezpečený bufet  v mieste konania turnaja. 
Štartovné – vklad: 7 € - OPEN 

4 € - do 15 rokov vrátane (za obe kategórie 7 €) 
4 € - veteráni nad 60r (za obe kategórie 7 €) 

Informácie: Lukáš Gieci – 0917 506 407. 
Poznámka: Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Turnaj nie je poistený. 
 
TECHNICKÉ USTANOVENIA 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa súboru predpisov a podľa 

ustanovení tohto rozpisu. Všetci účastníci sa musia riadiť COVID 
protokolom, ktorý je v prílohe!!! 

Súťažné disciplíny: Dvojhra – hlavná súťaž OPEN, hrá sa aj súťaž ÚTECHY. 
V prípade záujmu aj súťaž mladých do 15 rokov vrátane a súťaž veteránov 
nad 60r  (minimálny počet  účastníkov – 10). 
Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní hráči. 

Systém súťaže: Jednotlivci – klasický dvojstupňový: I. stupeň – skupinový, II. stupeň – 
vyraďovací (KO systém) o tretie miesto sa nehrá. Do druhého stupňa bez 
ohľadu na početnosť skupín postupujú vždy prví dvaja, ostatní, ktorí 
nepostúpia, pokračujú v súťaži ÚTECHY. Žrebovanie sa vykoná nasadením, 
triedením a dožrebovaním. Druhý stupeň sa netriedi. Hrá sa na tri víťazné 
sety z piatich. Nasadenie podľa aktuálneho rebríčka SSTZ (KSTZ). 
Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny hracieho systému. 

Časový rozpis: 
Dvojhra – hlavná 
súťaž OPEN 

do 8,30 h. prezentácia do 15r + veteráni nad 60r. - 9,00 h. začiatok súťaže 
11,00 – 11,30 h. prezentácia súťaže OPEN. 
12,00 začiatok súťaže OPEN. 

Rozhodcovia: Hráči si rozhodujú sami. 

Protesty, námietky: Podľa súťažného poriadku SSTZ. 
Loptičky: DHS***, biela. 
Stoly: Butterfly 8 ks. 
Ceny: Poháre, diplomy a vecné ceny. 
 

Riaditeľ turnaja: Lukáš Gieci, v.r.                                                                             V Trenčíne 12.08.2021  



COVID-19 PROTOKOL XV. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA  
o pohár oslobodenia mesta Trenčín. 
 
Organizácia  XV. ROČNÍKA STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA  
o pohár oslobodenia mesta Trenčín vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 233 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí:  
 

 
OPATRENIA PRED VSTUPOM DO HALY:  
Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového 
podujatia iba osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie 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. V prípade že 
účastník spĺňa výnimku z testovania, musí sa preukázať dokladom o očkovaní na COVID 19, alebo 
prekonaní choroby COVID-19. Následne každý účastník dostane aj „náramok", ktorým sa bude 
musieť preukazovať pre lepšie rozpoznanie organizátorov. 
  
Výnimky z testovania podľa vyhlášky č.233 §7: 
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho 
možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  
a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,  
b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,  
c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov 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 prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 
e) ide o osobu do 12 rokov veku.  
Bude zabezpečená organizácia evidencie všetkých účastníkov - pre preukázanie RÚVZ TN.  

 
TESTOVANIE:  MOM na ulici K zábraniu 854 (500m od telocvične) 
otvorené v pracovných dňoch 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30 h 
a cez víkend 7.30 – 14.00 a 14.30 – 18.30 h, (špeciálne otvorené kvôli turnaju) 
antigénové testy sú aj bez objednania(treba povedať, že idete na turnaj – stolný tenis) 
za poplatok = 10 € (v prípade väčšieho záujmu cena 8€) 
 
OPATRENIA POČAS PRIEBEHU TURNAJA: V priestoroch interiéru haly-vnútorných priestorov 
umožniť vstup a pohyb len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor 
FFP2/rúško). Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len hráči nachádzajúci sa v priestoroch 
hracej plochy.  
 
POČAS ZÁPASU: Hráči si nesmú podávať ruky. Hráči nesmú používať vlastné uteráky na utieranie 
stola. Zákaz dýchania na loptičku. Zákaz utierania si ruky o povrch stola. Počas zápasu si hráči 
nebudú meniť strany stola.  
 
PO SKONČENÍ ZÁPASU (STRETNUTIA): Hráči si nesmú podať ruky. Pracovníci po každom 
zápase vydezinfikujú stôl.                       


