
Pokyny pre usporiadateľov a rozhodcov pri rozhodovaní, či organizovaní turnajov počas pandémie 

Covid–19 

 

 
 Pre organizátorov 

- Ráno v deň pretekov potvrdzuje/registráciu iba tréner a hradí štartovné hromadne. 
- Pri nástupe oboznámiť šermiarov, trénerov a doprovod o daných opatreniach. 
- Zabezpečiť dostatok dezinfekcie. 
- Zakazuje sa zriadenie bufetu. 
- Na miesto konania pretekov má povolený vstup maximálne jeden tréner (alebo doprovod) na 
štyroch pretekárov na jeden turnajový deň. Tréner alebo sprevádzajúca osoba musí byť nahlásená 
vopred s registráciou pretekárov.  
- Zaistenie voľného priestoru medzi planšami – minimalizovať množstvo rodičov, či trénerov 
sledujúcich zápas vedľa seba pri poslednom metri planšu. 
- Do šatní majú vstup povolený iba šermiari šermujúci v daný deň v danej kategórii.  
- Organizátor musí zabezpečiť, aby mohli šermiari v šatni dodržať rozostupy a takisto pravidelne 
vetrať. 
- Zabezpečiť pre každý zúčastnený klub vyhradené miesto kde sa môže zložiť a zároveň, kde bude  
pretrvávať väčšinu svojho času. 
- V prípade, že sa ktorýkoľvek účastník podujatia (tréner, rodič, šermiar) necítia dobre, podujatia by 
sa nemal zúčastniť. 
- Obmedziť osobný kontakt na nevyhnutné minimum (žiadne objímanie, podávanie ruky po zápase) 
- Dbať na hygienické pravidla, pravidelne dezinfikovať ruky. 
- Testovanie účastníkov a členov realizačného tímu pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti 
koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu 
bude zabezpečené zo strany klubov (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v 
rozsahu raz za 7 dní.  
- Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového 
podujatie iba osobe, ktorá sa pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom 
RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín. 
 
 
Pre rozhodcov 

Dočasná zmena pravidiel t.122 
Pred začiatkom zápasu obaja šermiari pozdravia šermiarskym pozdravom svojho súpera, hlavného 
rozhodcu a divákov.  
Po poslednom zásahu zápas končí, až keď šermiari pozdravia svojho súpera, rozhodcu a divákov. 
Musia teda zostať stáť v kľude na strehovej čiare do doby rozhodnutia hlavného rozhodcu o zásahu 
a potom pozdraviť a NEPODÁVAŤ súperovi neozbrojenú ruku ihneď po vyhlásení rozhodnutia. 
- po zápase si šermiari  NEPODÁVAJÚ ruku, len sa pozdravia zbraňou (takisto v prípade zápasu 
družstiev) 
- pri komunikácii so šermiarom držať dostatočný odstup 
- obmedziť podľa možnosti pokriky na minimum 
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