
Vyhlásenie Výkonného výboru ZŠO vo veci priebehu sezóny 2021 – 2022. 

Dobrý deň všetkým aktívnym hráčom a fanúšikom šípkarského športu. Už viac ako rok sa celá spoločnosť 

nachádza v stave, kedy musíme svoju činnosť prispôsobovať pandemickým opatreniam a prispôsobovať svoj 

každodenný život realite týchto dní. Bohužiaľ sa to týka aj športových aktivít. 

Ako isto viete, z dôvodu pandemických opatrení sme museli defacto zrušiť celú sezónu 2020-2021. 

Pandemické opatrenia v uplynulej sezóne boli tak prísne, že v podstate umožňovali športovať iba TOP 

profesionálnym športom a to za veľmi prísnych opatrení. Amatérsky šport (teda aj šípky) museli svoje podujatia 

stopnúť.  

Postupom času ale uzrel svetlo sveta športový covid automat, ktorý dal šancu aj menším športom, aby 

nezostali bez športových súťaží. Nikto z nás nevie, ako dlho tento stav s covid obmedzeniami potrvá. Možno to bude 

len pár mesiacov, no možno ešte pár rokov. A týmto problémom sme sa na Výkonnom výbore zaoberali s ohľadom 

na práve začínajúcu sezónu. Dovoľte teda, aby som Vám tlmočil rozhodnutie Výkonného výboru pre priebeh sezóny 

2021 – 2022.  

 Výkonný výbor sa jednoznačne zhoduje v tom, že je potrebné využiť nastavenia „šport Covid automatu“ 

a prispôsobiť priebeh súťaží možnostiam, ktoré sú pre amatérsky šport nastavené.  

 Na základe uvedeného členskej základni oznamujeme, že sezóna 2021-2022 sa odohrá v termínoch, ktoré 

stanovuje termínový kalendár. Rozdielom oproti minulým ročníkom bude to, že počet účastníkov na jednotlivých 

turnajoch bude regulovaný podľa aktuálnej pandemickej situácie a Covid automatu v mieste konania podujatia. 

Inými slovami môže dôjsť ku regulácii počtu účastníkov na jednotlivých podujatiach. Spôsob regulácie počtu hráčov 

bude v kompetencii organizátora.  

 Pre tých, ktorí nemajú prehľad o tom, aké podmienky nastavuje Covid automat, prinášame prehľadnú 

tabuľku. Pripomínam, že my sa budeme riadiť kategóriou Športové súťaže a tréningy ( organizovaný šport )  

 



 Všetky potrebné informácie ku jednotlivým turnajom budú vydávať organizátori v dostatočnom časovom 

predstihu tak, aby každý hráč vedel, za akých podmienok sa turnaj uskutoční a či sa ho môže, alebo nemôže 

zúčastniť.  

 Sme si vedomí, že rozhodnutie VV ZŠO sa stretne s rôznymi ohlasmi. Časť členskej základne sa bude možno 

cítiť poškodená. No napriek tomu považujeme za lepšie riešenie odohrať sezónu v redukovanej podobe, ako ju 

neodohrať vôbec.  

 Za výkonný výbor 

Karol Kirchner, František Šulc, Peter Pocklan 

 

 

 

  


