SKoZ dňom 15.10.2020
pozastavuje všetky ním riadené súťaže.

SKoZ oznamuje, že vzhľadom na prijaté opatrenia pre zhoršenú pandemickú
situáciu:
– zápasy plánované na stredu 14. októbra 2020 sú povolené, tzn. platia
súčasné pravidlá. Na tieto zápasy sa nevzťahuje zákaz zhromažďovania sa viac
ako 6 osôb (viď. vysvetlenie nižšie), ktorý platí od utorka.
– zápasy plánované od 15.10.2020 sú zakázané, platia opatrenia, podľa
ktorých sa nebudú môcť konať žiadne hromadné podujatia vrátane športových
súťaží (viď. vysvetlenie nižšie.), tzn. platia pravidlá o hromadnom podujatí.
Z uvedeného dôvodu SKoZ dňom 15.10.2020 pozastavuje všetky ním
riadené súťaže.
POKYNY k výkonu súťažného stretnutia, POKYNY k výkonu
tréningového procesu a ZOZNAM na evidenciu osôb sú v platnosti, tak ako
boli vydané.
Vysvetlenie pojmov
Od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb:
Zákaz zhromažďovania sa (stanovisko ministerstva spravodlivosti):
V zásade ide o zákaz protestov, verejných zhromaždení a iných spôsobov výkonu
politických práv.
Ministerstvo však upozorňuje, že budú zakázané aj rôzne súkromné aktivity a stretnutia, ktoré
sa dajú odložiť. Menuje napríklad „organizované rodinné oslavy, slávnosti, stretnutia priateľov
nad pokrmom, stolové spoločenstvá“.
V športoch a tréningoch sú zatiaľ nejasnosti.
Z usmernenia o náhodných stretnutiach vyplýva, že sú zrejme zakázané aj spoločné športové
aktivity. Napríklad ak partia viac ako šiestich ľudí hrá vonku futbal či basketbal, ide o nie
náhodné stretnutie a tak by malo ísť podľa tohto výkladu o porušenie opatrenia.
Ministerstvo školstva ešte v utorok cez deň nevedelo povedať, ako to bude so športovými
tréningami v rámci klubov, čaká na znenie usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré
nie je ani v súčasnosti zverejnené.
Od štvrtka 15. októbra platí mimo iných aj zákaz hromadných podujatí:
Zákaz hromadného podujatia (stanovisko úradu verejného zdravotníctva):
V zásade ide o hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy…
Iné povinné opatrenia od 15.10.2020 –
– povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri,
– zákaz hromadných podujatí,
– zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obmedzí sa aj
počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách – 1 osoba na 15 metrov štvorcových
prevádzky.

