Úprava COVID manuálu SSTZ
pre súťaže družstiev riadené NSTZ
platná od 01.11.2021
-----------------------------------------------------------------Na zjednodušenie povinností vedúcich družstiev sa upravuje povinnosť usporiadateľa
stretnutia / turnaja nahlasovať hranie v režime „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný.“
* Uvedenú skutočnosť už nemusia oznamovať usporiadatelia, ale tajomník zväzu to
hromadným mailom oznámi na adresy vedúcich všetkých zainteresovaných družstiev,
ktorých sa režim „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný“ týka podľa farebnej zóny okresu,
a to najneskôr 3 dní pred oficiálnym hracím termínom stretnutí (nie predohrávky)
a zároveň uvedený režim v súťažiach mužov (3., 4. a 5. liga) vyznačí pri jednotlivých
stretnutiach na www.pinec.info. (V súťažiach mládeže sa to na pinci vyznačovať nebude,
lebo v pomocnej kolónke je miesto konania turnaja a teda sa to tam už doplniť nedá).
Vedúci družstiev nemusia potvrdzovať prijatie týchto správ upozorňujúcich na hranie
v režime „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný“, ale sú povinní ich sledovať – sú záväzné
pre ich družstvo – a tiež sledovať farebné zóny okresu, v ktorom dané stretnutie / turnaj
hrajú pre prípad, že by im mail z dôvodu elektronického prenosu nedošiel!
* Povinnosť oznámiť skutočnosť hrania v režime „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný“
najneskôr 3 dni pred konaním stretnutia / turnaja tajomníkovi zväzu a vedúcemu súpera
vzniká usporiadateľovi iba vtedy, ak príslušný správny orgán (napr. mestský alebo
obecný úrad; riaditeľ školy, kde je hracia miestnosť a pod.) vydá nariadenie hrať vo
vyššom stupni režimu, ako v danej farebnej zóne COVID automatu stanovuje najnižšia
možná forma hrania. To znamená:
- ak v zelenej a oranžovej zóne bude vydaný režim „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný“
- alebo ak v červenej a bordovej zóne bude vydaný režim „kompletne zaočkovaný“.

Zároveň sa v bode 3. – čierna zóna (kde sa môže hrať len v režime „kompletne
zaočkovaný“) dopĺňa možnosť odohrať stretnutie, ak s tým súhlasia obe družstvá, t.j.
majú zaočkovaných hráčov, ktorí budú v stretnutí hrať. O tom, či družstvo môže nastúpiť,
bude tajomníka informovať mailom vedúci daného družstva – tak domáceho, ako aj
hosťujúceho – najneskôr 2 dni pred stretnutím (vytvára sa minimálne 1-dňová lehota na
odpoveď od zaslania správy tajomníka zväzu o hraní v režime „kompletne zaočkovaný“).
Ak jedno z družstiev nesúhlasí, t.j. nemôže dať na stretnutie len zaočkovaných hráčov,
postupuje sa podľa COVID manuálu SSTZ v bode 3. - t.j. môže si usporiadateľ buď nájsť
iné miesto odohrania v zelenej, oranžovej, červenej či bordovej zóne, alebo bude
stretnutie / turnaj odložené.

