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OBSAH: Výsledky: OZNAMY SKoZ
OZNAMY SKoZ /prevzaté z internetovej stránky SKoZ/ :
Riaditeľ ŚTÚ SKoZ : Zmena hracieho času na kolkárni vo Vlčom hrdle.
Z dôvodu opatrení sa posúva začiatok
Predseda rozhodcovskej komisie p. L.Flachbart upozorňuje družstvá na striktné dodržiavanie pravidiel kolkárskeho
športu – a to na bod 6.2.2 Povinnosti domáceho oddielu písmeno d./ a e/ citujem :
d/ V prípade zmeny začiatku stretnutia oproti rozlosovaniu, oznámi túto skutočnosť delegovanému rozhodcovi najneskôr tri
dni pred pôvodným začiatkom stretnutia
e/ V prípade zmeny termínu pri predohrávaní stretnutia oznámiť nový termín najneskôr tri dni pred jeho konaním riaditeľovi
súťaže a najneskôr päť dní pred jeho konaním delegovanému rozhodcovi
ÚŠtR SKoZ : Počas MS U18 a U23 v Slovinsku boli vyžrebované skupiny pre nadchádzajúce IX.MS družstiev
dospelých /muži a ženy/ v POĽSKU – Tarnovo – Podgorne v termíne 23.-30.10.2021. Družstvá SVK boli
vyžrebované do skupín :
ŽENY – skupina A : CRO – ROM – SVK – EST,
MUŽI – skupina C : SRB – SVK – Sev. MAK
ÚŠtR SKoZ : nominácie na MS mužov a žien :
Ženy /8/ : Alexandra .Duračková, Klaudia Pivková, Janka Poliaková, Monika Šintálová, Natália Šintálová, Mária
Tomková, Lenka Tranová, Vladimíra Vavrová – tréner Pavol Duračka
Muži : /9/ : Ivan Čech – hrajúci tréner, Marcel Ivančík, Lukáš Juris, Erik Kuna, Peter Nemček, Boris Šintál,
Radoslav Fúska ml., Milan Tomka, Maroš Ležovič
ŠTÚ SKoZ : Z dôvodu otváracích hodín kolkárne v Trenčíne ŠTÚ SKoZ schvaľuje zmenu niektorých zápasov
v Trenčíne takto :

10.kolo ELŽ
14.kolo ELŽ
17.kolo ELM
20.kolo ELŽ

4.11.2021 o 17:30 hod.
26.2.2022 o 14:00 hod.
26.2.2022 o 16:30 hod.
9.4.2022 o 17:30 hod.

TKK Trenčín – ŠK Železiarne Podbrezová
TKK Trenčín – TJ Tatran Spišská Nová Ves
TKK Trenčín – ŠK Železiarne Podbrezová A
TKK Trenčín – ŠK Železiarne Podbrezová

VV SKoZ : COVID OPATRENIA PRE ŠPORT Platné od 16.8.2021 :
Na základe nových prijatých opatrení „Covid opatrenia pre šport“ SKoZ rozhodol, že všetky kolkárske súťaže
organizované SKoZ, vrátane INTERLIGY /Slovenská časť/ má určený režim pre vstup na podujatie/zápas
nasledovne : Z = základ
„REŽIM Z – základ“ = Pre všetkých bez rozdielu. Opatrenia v tomto režime sa naďalej aplikujú na regionálnom
princípe.
Stupne/opatrenia definované podľa „Covid – opatrenia pre šport“ a podľa farieb okresu :
Zelená farba okresu – režim Z = Maximálne do 500 osôb v interiéri
Oranžová farba okresu – režim Z = Max 50 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Červená farba okresu – režim Z = Max 10 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Bordová farba okresu – režim Z – Max 6 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Čierna farba okresu – režim Z - = Zakázané !

V prípade nepriaznivej situácie, môže dôjsť zo strana SKoZ k prehodnoteniu režimu vstupu na
podujatia/zápasy a to v zmysle „Covid opatrenia pre Šport“ :
Režim „OTP“ – osoba schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid – nie
starším ako 72 hodín od odberu, v prípade RT-PCR/LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade
antigénového testu a osoba, ktorá prekonala ochorenie Covid v období pred nie viac ako 180 dňami.
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Režim „KZ“ – kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo
21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akej koľ vek dávke, ak osoba prekonala ochorenie Covid-19
za ostatných 180 dní. Zároveň sa za plne očkovaného považujú deti do 12 rokov, ktoré dnes nemôžu očkovať.
Spravodaj spracoval: J. Kráľovič, člen komisie ŠTÚ SKoZ, M: 0915 675 316, email: jozef.kralovic2@gmail.com
Spravodaj upravil: D. Daloš, člen VV TJ Rakovice,
M: 0905 932 348, email: dalosd@gmail.com

2

