
 

TURNAJ MLÁDEŽE LIBERECKÉHO KRAJE 
 

 

Pořadatel: Klub mládeže stolního tenisu Liberec, z.s. 
 

Datum a kategorie: Sobota 19. 06. 2021 dorost  2003 a ml. 

   starší žáci  2006 a ml. 
 

 

Místo: Herna na stolní tenis SKST Liberec, Nové Pavlovice u ZŠ Vrchlického,  

 vstup z ulice Borový Vrch 21/36. 
 

Ředitelství: Vrchní rozhodčí:   Ivo Petříček 
 

Vklady: Jednotný vklad 50,- Kč za hráče 
 

Míčky: Joola Prime plast *** bílé 
 

Soutěžní disciplíny: Dvouhra.  

 Nejmladší žáci a mladší žáci hrají své kategorie zvlášť.  

 Starší žáci a dorostenci hrají společně. Vyhodnocení proběhne zvlášť 

 Dívky hrají společně s chlapci. Vyhodnocení proběhne zvlášť. 

 Do pořadí chlapců se nezapočítávají dívky. 
 

Systém: Dvouhra se hraje kombinací systému skupinového a vylučovacího. Viz rozpis KM KSST LK. 
 

Losování: V den konání turnaje dle rozpisu Komise mládeže KSST LK. 
 

Předpis: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Rozpisu Komise mládeže KSST LK, Soutěžního 

řádu stolního tenisu a ustanovení tohoto předpisu. 
 

Časový pořad: 7.30 -  8.30 hod. prezence 

 9.00 hod. zahájení turnaje 
 

Podmínky účasti: Přihlášky předem do středy 16.5.2021 na e-mail martinprotiva@seznam.cz. 
 

Ceny: Nejlepší hráči v jednotlivých kategoriích získají medaili, diplom a věcnou cenu. 
 

Občerstvení: Drobné občerstvení zajistí pořadatel. 
 

Hygienická opatření: Turnaj se odehraje za hygienických podmínek platných ke dni konání turnaje. 

* V době vydání propozic - max. 75 osob ve vnitřních sportovištích. 

 * Při vstupu do haly je nutná dezinfekce.  

 * Všechny přítomné osoby po celou dobu akce používají ochranný prostředek 

dýchacích cest – respirátor. Ten je možné sundat pouze při hře. 

 * Konzumace jídla a nápojů v hale je zakázána. Možné venku.  

 * Účastníci i doprovod se při příchodu prokáží negativním testem nebo 

předloží podepsané česné prohlášení viz příloha „Čestné prohlášení“:  

 

 

Sponzorem Krajských bodovacích turnajů je firma stoten.cz 
 

             

V Liberci dne 4. 6. 2021  

mailto:martinprotiva@seznam.cz


 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že můj syn /dcera (případně trenér, doprovod) 

 

 

…………………………………………………………..….. je způsobilý/á k účasti na Turnaji stolního tenisu 

v Liberci ve dnech 19. a 20. 6. 2021, dle aktuálního nařízení Vlády ČR. 

 

 

 

(stačí jedna z možností - zakroužkujte) 

 

OPATŘENÍ 

osoby splňují podmínku: 

 a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 

nebo 

 b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 

 c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je 

písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném 

členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s 

nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému 

typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

 i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne 

více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

 ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne 

více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více 

než 9 měsíců, nebo 

 d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

 

 

 

Současně prohlašuji, že nemá teplotu a nejeví žádné známky onemocnění. 

 

 

Dne:………………………………. 

 

 

Jméno, příjmení a podpis zák. zástupce ………………………………………………………. 

 

 

  


