
 
 
 

 
 

AKCIE SATKD počas mimoriadnej situácie 2020 
 

V platnosti sú všetky platné nariadenia podľa smernice č.2 štatút súťaží 
a nasledovné zmeny - opatrenia:   

 
1. Podmienky účasti na podujatí SATKD:   

- Súťaže sa povoľujú len bez účasti zahraničných účastníkov. 
- Max 500 účastníkov  (vrátane športovcov, usporiadateľov, divákov...)  
- max 50% kapacity hľadiska – organizátor musí odovzdať na SATKD do uzávierky prihlášok 

písomné potvrdenie kapacity haly od prenajímateľa 
2. Opatrenia:  

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť ̌len s prekrytými hornými dýchacími  
             cestami (napríklad rúško, šál, šatka...),  

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, tatami, kľučiek, podláh 
a ostatných predmetov, hlavne dezinfekciu elektronických prilieb a viest po každom 
zápase odporúčame antibakteriálne vlhčené obrúsky, nie sprej 

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si  

ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,  
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho  

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná  
zostať v domácej izolácii,  

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:  
 
Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí 
pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť.  

 
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti 

tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu 
obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,  

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  
- organizátor musí byť vkaždej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na 

hromadnom podujatí,  
- zabezpečiť kontrolovaný vstup do haly aj na súťažnú plochu 
- zabezpečiť pitný režim pre športovcov a hostí ( bufet....) 
- zabezpečiť  rúška pre rozhodcov a organizátorov resp. štíty 

3. Súťaž funguje na systéme Taekoplan, s použitím elektroniky Daedo pre športový zápas.   
SATKD podľa hlasovania č. 2020/VV/10/P odpustila klubom hradiť prenájom za techniku. 

   Namiesto toho je organizátor povinný zabezpečiť celú dezinfekciu podľa horeuvedených    
   nariadení. 

4. Harmonogram 
• Konečný termín prihlasovania „ Deadline“ najneskôr 3 dni pred  súťažou do 20,00 hod.  
• Turnaj bude rozdelený na dva bloky  : 1. BLOK doobedná časť a 2. BLOK poobedná časť 
     Zverejnenie podrobného časového harmonogramu kedy ktorá kategória pôjde bude    
     najneskôr 1 deň pred súťažou, podľa počtu prihlásených do 20,00 hod 

- usporiadateľ je povinný zabezpečiť aby v 1. časti boli len účastníci, ktorí súťažia v tomto 
bloku 



 
• V prípade že budú počas turnaja prebiehať viaceré súťaže (  zápas, poomsae , aglity ) 

- Rozdelenie bude buď na viac dní, alebo musí byť zachovaný min. 3 m odstup medzi 
súťažnými plochami 

• Váženie bude povolené len deň pred súťažou. 
- Organizátor vypíše časový harmonogram váženia pre jednotlivé kluby, tak aby sa 

nehromadil v priestoroch váženia veľký počet ľudí, prípadne organizátor zabezpečí 
váženie v kluboch rozhodcom, ktorého schváli predseda RK 

• Úhrada štartovného bude bezhotovostným platobným stykom – faktúra, ktorá sa vystaví 
v deň deadlinu a splatnosť bude najneskôr v deň pred súťažou. Klub organizátorovi pošle 
kópiu úhrady. V prípade, že sa niekto turnaja nezúčastní je organizátor povinný urobiť zápočet 
k FA.  

• Priestor na rozcvičenie bude k dispozícií 30 minút  pred začiatkom bloku 
• Vyhodnotenie bude prebiehať priebežne počas súťaže ( súťažiaci po vyhodnotení opustia 

priestor najneskôr do 1 hodiny ) 
5. Hygienická pauza  

- Musí byť vopred vypísaná v pozvánke 
- Uskutoční sa medzi dvoma blokmi  
- Musia sa dezinfikovať dotykové plochy prostredníctvom prostriedkov s virucídnym 

účinkom (tatami, kľučky, toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia.....), 
- Počas pauzy bude prestávka na obed 

6. Plocha 
- Organizátor vyčlení priestor pre pretekárov a priestor pre obecenstvo 
- Priestor súťažnej plochy musí byť zabezpečený počas celého času konania súťaže 

dostatočným množstvom usporiadateľov, ktorí zabezpečia aby sa na nej nachádzali len 
oficiálny predstavitelia zväzu, klubu a osoby, ktoré sú v danom čase zainteresované 
(rozhodcovia, lekárska služba, pretekári práve prebiehajúcich súťaží a ich „kaučovia“, 
pretekári pripravení na nasledujúci zápas).  

 
7. Rozhodcovia 

- Musia mať rúšku resp. štít - ochranné plexisklo 
- Na každom zápasisku musí byť dezinfekcia pre rozhodcov 
- Obed pre rozhodcov bude počas dezinfekčnej prestávky na všetkých súťažných plochách 

naraz 
- Odmena bude rozhodcom vyplatená bezhotovostným platobným stykom alebo 

organizátor zabezpečí vopred pripravené obálky s odmenou, resp. cestovným 
8. Súťažiaci 

- Rúška len počas doby čakania na zápas a v priestore pre obecenstvo 
- Každý musí mať vlastnú fľašu s pitným režimom 
- Vlastný uterák 

9. Doprovod  
- Športoví odborníci, resp. rodinní príslušníci ( počet na jedného športovca sa upresní podľa 

počtu prihlásených športovcov  a kapacity haly ) 
- Rúško je pre doprovod povinné počas trvania celej súťaže 

10. Klub zabezpečí: 
- Účasť len zdravého športovca, ktorý nemá žiadne príznaky ochorenia 
- Každý účastník mal vlastné chrániče, okrem elektronických viest a kukiel, v prípade že 

daná kategória nebude mať elektronické prilby musí mať pretekár vlastnú aj prilbu 
- Športovci dodržali čas váženia 
- Športovci dodržali čas príchodu podľa zaradenia do jednotlivého bloku 
- Športovci dodržali čas príchodu na zápas podľa losovania 
- Športovci dodržali čas odchodu po vyhlásení výsledkov 



 
- Všetci členovia realizačných tímov (tréneri, asistenti,...)musia byť riadne zaregistrovaný 

na tpss, bez toho nebude možné vpustenie na súťažnú plochu 
 
  
 


