Výkonný výbor Oblastného zväzu stolného tenisu okresov: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
Spravodaj č. 3-2021-2022
Vážení stolní tenisti,
V Spravodaji č. 2-2021-2022 zo dňa 21.9.2021 som uviedol dve webové stránky, na ktorých boli
uvedené usmernenia ohľadom stolnotenisových súťaží podľa stupňa ohrozenia COVID-automatu.
Tiež som uviedol, že v priebehu nasledujúceho víkendu, teda 25.9.-26.9.2021 vydáme pokyny
k začiatku súťaže, ak budeme vedieť nejaké nové skutočnosti. Nové skutočnosti okrem farby okresov
nenastali, ale predsa mi nedá upozorniť a objasniť niektoré veci.
Od 27.9.2021 sa naše štyri okresy, v ktorých hráme súťaž, dostanú do 1. stupňa ohrozenia – červená
farba. To znamená, že súťažné stretnutie v našich ligách od 5. do 9. sa môžu konať iba v režime
plne očkovaných alebo v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonavší COVID). Čo sa rozumie
pod jednotlivými pojmami nájdete na stránke, ktorú uvádzam ešte raz:
sstz.sk/subory/aktuality/COVID%20-%2019%20protokol%20SSTZ%20%C4%8D1.pdf

Hráč sa bude musieť na požiadanie preukázať, že spĺňa niektorú z povinných podmienok. To znamená
napr. covid passom, dokladom o prekonaní Covidu pred nie viac ako 180 dňami alebo antigénovým
testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín. V opačnom prípade
nesmie nastúpiť na stretnutie a odísť z hracej miestnosti. Všetky takéto skutočnosti treba uviesť
do Zápisu o stretnutí. V prípade, že družstvo nemá dostatočný počet hráčov spĺňajúcich podmienky,
môže prehrať zápas kontumačne. Všetko treba uviesť v Zápise o stretnutí.
Preto je najlepšia konzultácia medzi vedúcimi družstiev ešte pred odohratím stretnutia, aby nedošlo
k nedorozumeniam a zbytočnému cestovaniu k súperovi. Opakujem: Najlepšia je konzultácia
pred stretnutím.
Viem si teraz predstaviť, čo toto vyvolá medzi neočkovanými hráčmi. Takáto je však
situácia a takéto sú platné nariadenia. Už doteraz sa museli neočkovaní ľudia testovať buď na cestu
do zahraničia, na odborné vyšetrenia k lekárovi, alebo v niektorých zamestnaniach atď.
Toľko z mojej strany k aktuálnej situácii k hraniu súťažných zápasov. Samozrejme, že
ak okres bude zaradený do stupňa ostražitosti – oranžová farba, bude opäť možné hrať súťažné
zápasy aj v režime „všetci“.
Preplatky a nedoplatky družstiev, ktoré prechádzajú do budúcej sezóny:
Preplatky: Varín, 3,-EUR (navyše platené členské – M. Lukáčik)
Ovčiarsko, 3,-EUR (Svrček Peter)
Makov, 3,-EUR (Penksa Milan)
Nedoplatky: Jasenové, 3,-EUR (členské za 1 hráča)
Stránske, 5,-EUR (doplatok za štartovné 5. liga)
V prípade nejasností mi treba zavolať.

Nededza 26.9.2021

Mgr. Marian Frniak

