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   Covid Manuál 
  
           
  Príloha k pokynom - Manuál ochrany proti COVID 19           
            
 
          Kondičné testy reprezentačných výberov SR a CTM v Orientačnom behu 
        Nominačné preteky na Majstrovstvá sveta dospelých v Orientačnom behu  
          Nominačné preteky na Majstrovstvá sveta juniorov v Orientačnom behu 
 
           16. 4. - 18. 4. 2021, Banská Bystrica 
 
 
 
Platné nariadenia 
 

• ÚVZ SR vydáva uznesenia a platné hygienické opatrenia, ktoré sú dostupné na 
https://korona.gov.sk/ a https://korona.gov.sk/en/ a na stránke https://www.uvzsr.sk/  

• Účastníci sú povinní dodržiavať všetky platné nariadenia ÚVZ SR, pokyny pretekov a tento 
manuál 

 
Hodnotenie rizík 
 

• Prioritou je zdravie všetkých zúčastnených; vyžadujeme vysoký stupeň solidarity a osobnej 
zodpovednosti 

• Osoby so symptómami COVID 19 sa podujatí zúčastniť nesmú a musia byť izolované od 
ostatných 

• V prípade zistenia ochorenia COVID 19 do 14 dní po ukončení podujatia je potrebné 
upovedomiť usporiadateľa 
 

Účastníci a registrácia 
 

• Účastníkom podujatia sú športovci, členovia realizačných tímov , usporiadatelia a dodávatelia 
služieb nevyhnutných k organizácii testov 

• Účasť divákov na podujatí je zakázaná 

• Každý účastník (súťažiaci aj člen realizačného tímu) je povinný zaregistrovať sa online podľa 
pokynov uvedených v propozíciách minimálne 48 hodín pred začiatkom podujatia s 
uvedením všetkých zúčastnených osôb 

• Registrácia na mieste nie je možná 

• Organizátor zabezpečí evidenciu všetkých účastníkov 
 
Testovanie účastníkov 
 

• Všetci účastníci musia v dobe príchodu na podujatie disponovať negatívnym výsledkom RT-
PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín 



• Účastníkom odporúčame absolvovať testovanie ešte pred odchodom z miesta pobytu v 
najbližšom mobilnom odbernom mieste 

• Pre registráciu na testovanie môžete využiť online registračný systém 
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php  
 

Príchod a odchod 
 

• Individuálne alebo tímovou dopravou 

• Každý kto príde verejnou dopravou je povinný dodržiavať nariadenia ÚVZ 

• Pri vchode do ohraničeného športového areálu je každý účastník (v prípade športových 
klubov vedúci družstva) povinný preukázať negatívny výsledok testovania 
 

Prezentácia / Monitorovanie / Zodpovednosť 
 

• Tímy musia mať určeného vedúceho za jednotlivé kluby, ktorý pri príchode prezentuje 
jednotlivých účastníkov na prezentácii u organizátora a preberie si označenia  

• Pretekári sú označení štartovým číslom  
• Členovia realizačných tímov a usporiadatelia budú označení reflexnou vestou  
• Každý vedúci športového družstva je zodpovedný za informovanie členov svojho družstva o 

podmienkach a nariadeniach v rámci situácie s COVID19 a za ich dodržiavanie  
• Organizátor zodpovedá za dodržiavanie COVID MANUÁLU 

 
Pohyb po súťažnom priestore: Test - Dráha 
 

• Priestor štadióna je uzavretý. Na štadióne sa môžu pohybovať iba označení pretekári, vedúci 
tímov a tím usporiadateľov.  

• Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých priestoroch štadióna ako aj v 
priestore štartu a cieľa. Toto neplatí pre pretekárov počas trvania súťaže, pri zahriatí 
(rozcvičke) a pri vybehaní.  

 
Pohyb po súťažnom priestore: Lesné disciplíny ( Test - Výbehy a Test - Kros ) 
 

• Do priestoru lesných disciplín prichádzajú účastníci v potrebnom predstihu pre zahriatie a 
rozcvičku podľa svojho štartovného času ( intervalový štart ) na základe zverejnenej 
štartovnej listiny, tak aby v súťažnom priestore strávili čo najkratší čas 

• Po absolvovaní testu a vybehaní sú povinní v čo najkratšom čase opustiť súťažný priestor  
• Vo vyhradenom priestore sa môžu pohybovať iba označení pretekári, vedúci tímov a tím 

usporiadateľov.  
• Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo vyhradenom priestore ako aj v priestore 

štartu a cieľa. Toto neplatí pre pretekárov počas trvania súťaže, pri zahriatí (rozcvičke) a pri 
vybehaní.  

 
Obecenstvo 
 

• Podujatie sa koná bez účasti divákov. 
 

Usporiadatelia 
 

• Všetci usporiadatelia a funkcionári musia zotrvať a pohybovať sa iba po pridelenom mieste.  
• Všetci usporiadatelia a funkcionári sa musia registrovať pred začiatkom podujatia u 

organizátora 



Štartové čísla/ čipy časomiery 
 

• Štartovné číslo pridelené pretekárovi mu zostáva rovnaké pre všetky disciplíny, čiže ho medzi 
jednotlivými disciplínami neodovzdáva. Odovzdá ho až po skončení podujatia v cieli 
poslednej disciplíny  

• Pretekári používajú vlastné čipy na meranie času. Pokiaľ pretekár čip nevlastní, bude mu 
pridelený usporiadateľom na prezentácii a odovzdá ho až po skončení podujatia v cieli 
poslednej disciplíny 
 

Pred štartom 
 

• Pri vstupe do pred-štartovej zóny sú pretekári povinní mať prekryté horné dýchacie cesty  
• V štartovej zóne si pretekári môžu odkryť horné dýchacie cesty, ale musia dodržiavať odstup 

aspoň 2m 
 
Vyhodnotenie súťaží 
 

• Podujatie sa uskutoční bez vyhlásenia výsledkov. Výsledky budú zverejnené na webových 
stránkach informačného systému SZOŠ  

• Platí prísny zákaz podávania rúk 
 

Občerstvenie 
 

• Usporiadateľom nebude zabezpečené.  
• Stravovanie v priestoroch jednotlivých testov je zakázané  
• Každý účastník si zabezpečí vlastné potrebné občerstvenie.  

 
Ubytovanie a strava 
 

• Pre časť účastníkov cestujúcich  z väčších vzdialeností ( cca 25 ľudí ) je zabezpečené 
ubytovanie so stravovaním spĺňajúce opatrenia prijaté vládou SR v situácii COVID 19 v 
Penzióne Olympia v Banskej Bystrici 

• Poskytovateľ ubytovania so stravovaním je povinný dodržovať pravidlá prevádzkovateľa 
poskytujúceho služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. j) 
vyhlášy č. 131  

• zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu 
• služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového 

hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) vyhlášky č.131 
• neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) 

alebo j) vyhlášky č. 131 do prevádzky 
• zamestnanec sa pre potreby § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky č. 131 považuje za osobu 

zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia  
 

Ochranné prvky 
 

• Každý účastník je povinný si zabezpečiť vlastné ochranné prostriedky. 
 
 
 
 
 



Trasovanie kontaktov 
 

• Zoznam účastníkov sa musí archivovať organizátorom po dobu 14 dní od ukončenia 
poslednej súťaže v súlade s pravidlami GDPR a tieto údaje smú byť poskytnuté RÚVZ na 
požiadanie 

 
Kontakt na vedúceho usporiadateľa podujatia:  
 

• Štefan Šurgan, 0915 424 269, surgy@seznam.cz  
 
 
 
 
 


