
 
 

PODMIENKY ÚČASTI NA 1. PRETEKU SLOVENSKÉHO POHÁRA V ZIMNOM 
PLÁVANÍ 27. 11. 2021 PODĽA COVID OPATRENÍ 

 

Preteky sa konajú v režime OTP. Miesto konania - Areál Lake Side Residence Čierna Voda je 
v okrese Dunajská Streda, ktorá je podľa Covid automatu v červenej farbe aktuálne v týždni 
15.11. – 21.11.2021.  

Rozloha areálu – exteriér 6 950 m2. 

Pre zjednodušenie dodržania podmienok režimu OTP a samotnej kontroly dokumentov Vás 
žiadame o nasledovné: 

1. Každý vedúci skupiny plavcov predloží pri prezencii vytlačený menný zoznam plavcov 
vrátane osoby, ktorá sa bude pohybovať v areáli v rámci preteku a je ako podpora 
plavcov. Vzor zoznamu posielame e-mailom alebo ho nájdete na stránke 
www.sportoveotuzovanie.sk.   
 

2. Pri každom mene doplňte skratku či účastník preteku je: 
Očkovaný – 0ČK (certifikát je v čase konania preteku platný a osoba je plne očkovaná) 
Testovaný – PCR (test PCR nie starší ako 72 hodín od odberu) 
Testovaný – AT (antigénny test nie starší ako 48 hodín od odberu) 
Testovaný – LAMP (test LAMP – zo slín nie starší ako 72 hodín od odberu)  
Prekonaný – COV (prekonal ochorenie covid pred nie viac ako 180 dní a má o tom 
potvrdenie) 
 

3. Prílohou tohto zoznamu sú vytlačené potvrdenia ku kontrole pri prezencii. Po 
kontrole budú doklady vrátené.  
 

4. Ku každému menu doplňte telefónne číslo plavca / osoby (alebo iný jednoznačný 
kontakt) pre prípad kontroly z orgánov dohľadu.  
 

5. Takto vyplnený zoznam plavcov /účastníkov preteku vedúci skupiny odovzdá pri 
prezencii.  

Vzhľadom k spoločnému pohybu v areáli Lake Side Residence odporúčame všetkým ochranu 
horných ciest dýchacích. 

Podľa aktuálnych nariadení musí každý organizátor športového podujatia ponechať zoznamy 
účastníkov  po dobu 14 dní odo dňa konania preteku, stanovenú Vyhláškou 254/2021 
uverejnenou 7. 10. 2021. 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri dodržiavaní týchto podmienok účasti. Veríme, že 
všetci prispejeme k úspešnému priebehu preteku. 

Organizátor: VITALE Športovci a Nadšenci, Občianske združenie 

 

http://www.sportoveotuzovanie.sk/

