
Skupina Západ II. turnaj – Starší žiaci U15 

 organizátor BK Lokomotíva Sereď -  ŠH Sokolovňa 

Organizačné pokyny 

 
Klub BK AŠK Lokomotíva Sereď organizuje druhý turnaj Starších žiakov U15 – západ. 
Nakoľko je počas celého priebehu turnaja potrebné dodržiavať protipandemické opatrenia 
dovoľte mi, aby som pripomenula niekoľko základných bodov. 
 
Náš klub zabezpečí organizáciu turnaja v súlade s aktuálnou „Vyhláškou Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021“ a aktuálnymi opatreniami podľa stupňa varovania COVID 
AUTOMATU. 
 

1. Testovanie 
Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 
športového podujatia iba osobe, ktorá sa 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. 
Negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť potvrdením o nasledovných 
skutočnostiach:  

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti 
uplynulo viac ako 14 dní,  
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti 
uplynulo viac ako 4 týždne,  
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou 
vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19,  
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,  
e) ide o osobu do 10 rokov veku. 

2. Povinnosti spojené s testovaním 
Organizátor turnajov je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a po uplynutí tejto 
doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť. 
 
Počet osôb v ŠH je obmedzený! 
 

3. Povinnosti spojené s účasťou na hromadnom podujatí 
 

Organizátor turnaja je povinný: 
• umožniť vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len osobám s prekrytými 

hornými dýchacími cestami  
• kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom 

podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný 
vykázať z priestorov hromadného podujatia. 
 

Diváci musia mať po celú dobu trvania hromadného podujatia prekryté horné dýchacie 
cesty. 
 



 

Rozpis zápasov 
 
Skupina Západ II. turnaj – organizátor: AŠK Lokomotíva Sereď, ŠH Sokolovňa 
 
Sobota 12. 06. 2021 
09:00 BK Junior Komárno – B.S.C. Bratislava 
11:00 ŠBK Junior Levice – MBK AŠK Slávia Trnava 
13:30 BK Lokomotíva Sereď – Inter Bratislava 
15:30 ŠBK Junior Levice – BK Junior Komárno 
17:30 B.S.C. Bratislava – Inter Bratislava 
19:30 BK Lokomotíva Sereď – MBK AŠK Slávia Trnava 
 
Nedeľa 13. 06. 2021 
10:00 ŠBK Junior Levice – B.S.C. Bratislava 
12:00 BK Junior Komárno – BK Lokomotíva Sereď 
14:00 MBK AŠK Slávia Trnava – Inter Bratislava 
 
 
 

 

 

 

 
 


