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ORGANIZAČNÉ POKYNY SAZ  

 

ELÁN MÍTING A M-SR V CHÔDZI  

14.02.2021 
 

 

Slovenský atletický zväz (ďalej len „SAZ“) vydáva k Vyhláške organizačné pokyny ku 

konaniu atletických súťaží – Elán míting a M-SR v chôdzi dňa 14.02.2021. 

 

Vstup a pobyt v športovej hale Elán 

• Vstup do ŠH Elán bude mať povolený len pretekár a pretekárka (Elán míting, M-SR v 

chôdzi), tréner štartujúceho pretekára alebo pretekárky, organizačný tím SAZ, média s 

povolením, účastníci vyhlásenia Atlét roka 2020. 

• Výkon hromadných podujatí je možný len bez obecenstva. Súťažiaci po ukončení svojej 

disciplíny spolu aj so svojimi trénermi musia opustiť priestory ŠH Elán.  

• Pohyb v hale bude možný len v jednotlivých sektoroch/zónach. Zóna pre trénerov, 

pretekárov, média, organizačný tím, testovanie, prezentáciu, vyhlasovanie... V hale 

nebude možný voľný pohyb osôb! 

 

Podmienky vstupu  

• Každý účastník, ktorý nedisponuje  negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo 

antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín bude musieť 

podstúpiť testovanie pred vstupom do haly (zo zadnej strany haly).  

• Odporúčame sa dať otestovať aj individuálne v niektorom MOM v deň konanie pretekov 

alebo prísť v dostatočnom časovom predstihu.   

• Pokiaľ sa niekto preukáže prekonaním ochorenia v posledných 3 mesiacoch alebo 

očkovaním, absolvovať test pred vstupom nemusí.  

• Testovanie bude prebiehať pri zadnom bočnom vstupe do ŠH Elán Záchrannou 

službou - Event Medical Solutions, s.r.o.  

o Začiatok testovania bude od 11:00 hod. 
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o Testovanie je nutné absolvovať do 14:00 hod! 

o V prípade záujmu o testovanie zabezpečené organizátorom je nutné prihlásenie sa na 

testovanie vyplnením online formulára s vašimi osobnými údajmi na webe SAZ 

najneskôr do soboty 09:00 hod. 

https://docs.google.com/forms/d/1_JjbhRJAWsb8SS62Ndd43Xe_smjlUN9ZcNEBQbPi6_Y 

 

Vstup na plochu 

• Vstup na plochu haly majú iba pretekári, ktorí sa preukážu štartovým číslom, označení 

funkcionári a rozhodcovia 

 

Dodržiavanie opatrení 

• Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Žiadame všetkých účastníkov, aby 

počas celého procesu správne používali účinné prekrytie úst aj nosa. Súťažiaci musia 

mať prekryté horné dýchanie cesty aj na ploche haly - mimo pohybovej súťažnej 

činnosti.  

• Počas atletickej súťaže je zakázané podávanie rúk, je nutné dodržiavať odstup (min. 2 

m), zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje, nutné sa riadiť pokynmi organizátora 

a usmernením SAZ k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie 

hromadných športových podujatí. 

• V prípade nedodržania je organizátor oprávnený osobu porušujúcu toto nariadenie 

vykázať z vnútorných priestorov atletického podujatia. 

 
Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení 

ÚVZ SR, hlavného hygienika SR a RÚVZ v Bratislave.  

 

 

V Bratislave, 11.02.2021 

 

 
Róbert Mittermayer Marco Adrien Drozda 

Predseda ŠTK Súťažné oddelenie SAZ 
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