Usmernenie
k dlhodobým súťažiam riadených NSTZ 2021/22
platné od 15.1.2022

Organizácia súťaží vždy vychádza z aktuálnych opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.
V prípade zmeny vyhlášky ÚVZ SR môže byť toto usmernenie aktualizované.
Stretnutia dlhodobých súťaží dospelých riadených NSTZ sa hrajú v režime OP.
Stretnutia, turnaje dlhodobých súťaží mládeže riadených NSTZ sa hrajú v režime OTP.
Mládežníci hrajúci súťaže dospelých budú hrať podľa nariadení, t.j. do 12 rokov a dvoch
mesiacov sa považujú ako očkovaní, do 18 rokov bude postačovať AG test.
Po ukončení stretnutia nie je možné podať protest ohľadom nesplnenia podmienky OP,
alebo OTP.
Za organizáciu stretnutí, príp. turnajov - ak sa hrá turnajovým spôsobom, zodpovedá
usporiadateľský klub. Ten musí zabezpečiť kontrolu daného režimu a zabezpečiť, aby na
podujatí nebolo viac ako 100 osôb.
Za nenastúpenie na stretnutie, v prípade mailového oznámenia tajomníkovi zväzu a ním
potvrdeného prijatia tejto správy, nebude družstvo okrem kontumácie už sankcionované finančne.
Odložiť stretnutie na základe Súťažného poriadku čl. 4.3.7.5.6.d – iné mimoriadne okolnosti,
možno vtedy, ak minimálne dvaja hráči zo základu družstva nemôžu nastúpiť z dôvodu, že aspoň
jeden z nich je covid pozitívny (musí predložiť oficiálny doklad) a ďalší aspoň jeden hráč bol s ním
v kontakte (stretli sa napr. na tréningu), čo je nutné vydokladovať predvolaním na PCR test,
ktorého termín je neskorší ako termín konania stretnutia.
Vzhľadom k posunu termínov v športovom kalendári – aj vyšších súťaží, nie je možné dodržať
všetky požiadavky klubov uvedené v prihláškach pred začiatkom súťažného ročníka.
Usporiadateľské kluby sú preto povinné kontrolovať termíny stretnutí organizovaných v ich
hracej miestnosti, aby nedošlo k ich prípadnej časovej kolízii. Ak by sa tak stalo, treba túto
skutočnosť oznámiť tajomníkovi zväzu mailom najneskôr 7 dní pred oficiálnym termínom.
Odvetná časť súťaže sa nebude hrať v kompletnom vyžrebovaní z dôvodu, že ak by došlo
k opätovnému prerušeniu a stihlo by sa z jej kompletného programu odviet odohrať len pár kôl,
nebola by súťaž celkom objektívna. Skrátená forma odvetnej časti (označená ako II. stupeň
súťaže) zaručuje objektívnejšie vyhodnotenie v boji o postup i zostup a vo všetkých skupinách je
motivácia hrať o jednotlivé umiestnenia.
Hrací systém súťaží mužov po skončení prvej polovice základnej časti je uvedený v samostatnom
dokumente – Dodatok č. 1 k Rozpisu súťaží 2021/2022.
Nové termíny jednotlivých stretnutí, resp. turnajov mládeže sú vyznačené na ww.pinec.info
V športovom kalendári NSTZ sú zverejnené aj plánované termíny II. stupňa súťaží. V 4. a 5.B lige
mužov označenie „Z“ za kolom znamená, že v tomto termíne sa budú hrať aj stretnutia 1. resp. 2.
kola o záchranu.
Termíny dohrávaných stretnutí sú uvedené ako samostatná správa.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 Vyhlášky č.2/2022):
 vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh v interiéri a predmetov
 hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 zákaz podávania rúk
 zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo
spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v
režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú
činnosť a pod.
 zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia
horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo
vyhláške
 tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade
 organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) 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

