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ORGANIZAČNÉ POKYNY SAZ  

V4 míting - 29.01.2022 
 

 

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

konaniu atletických súťaží – V4 míting, 29.1.2022. 

 

 

Vstup a pobyt v športovej hale Elán 

• Vstup do ŠH Elán bude mať povolený pretekár a pretekárka (s povoleným štartom), 

tréner štartujúceho pretekára alebo pretekárky, sprievod pretekára alebo pretekárky,  

organizačný tím SAZ, média.  

• Atletické preteky budú prebiehať v OTP režime pre pretekárov a v režime OP pre 

sprievodné osoby a divákov.  

• Pri vstupe do haly Elán je potrebné preukázanie sa všetkých osôb príslušným dokladom 

a zapísanie sa do zoznamu účastníkov.  

• Tréneri aj atléti sú povinní ihneď po skončení pretekov opustiť halu. 

 

Podmienky vstupu  

• Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 

(ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

a) osoba kompletne očkovaná, 

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 

alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za 

antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu v školách, 

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

• U detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v 

rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách - bude však potrebné priniesť si zo 
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sebou podpísané čestné prehlásenie zákonného zástupcu o absolvovaní samotestu. 

(dosupné ako príloha k propozíciám a v infopaneli SAZ).  

  

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 (respirátor). 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.  

• Súťažiaci sú povinní ihneď po ukončení súťažnej činnosti si zabezpečiť prekrytie úst 

aj nosa.  

• 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, 26.01.2022 

 
 

 

Marco Adrien Drozda      
            Súťažné oddelenie SAZ   
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