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PROPOZÍCIE FINÁLOVÉHO TURNAJA 

1. SLOVENSKEJ NOHEJBALOVEJ LIGY MUŽOV 2021 

 

1. Všeobecné ustanovenia: 

A. Predpis:  Hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1. 2. 2018, 

Hracieho poriadku a týchto propozícií 

B. Vedúci turnaja: Karol SERDEL, mobil: 0911 835 067,     

    mail: karolserdel@gmail.com 

C. Usporiadateľ: Slovenská nohejbalová asociácia 

D. Termín a miesto konania: sobota 6. 11. 2021 od 8,30 hod.,    

    Športcentrum EKOMA Zvolen 

E. Prezentácia:  v deň konania v čase 8,00 – 8,30 hod. 

F. Náležitosti:  súpiska družstva potvrdená orgánom SNA 

 

2. Technické ustanovenia: 

A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ 

B. Poradie zápasov: v súlade s Propozíciami 1. SNL mužov 2021: 

    1. semifinále:  Trnava – Humenné 

    2. semifinále:  Košice – Belá nad Cirochou 

    zápas o 3. miesto: porazení semifinalisti 

    finále:   víťazi semifinále 

domáce družstvo pre zápas o 3. miesto a finále určí žreb    

po odohratí semifinálových zápasov 
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C. Organizačný výbor: vedúci súťaže (Karol Serdel) 

     prezident SNA (Miroslav Kováč) 

     hlavný rozhodca (Ján Šouc)  

     zástupca VV SNA (Ján Dusko) 

     zapisovateľ (Ján Kristeľ) 

D. Upozornenie: Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú finálového 

turnaja na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA ako 

organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas turnaja a ani za zmeny 

zdravotného stavu účastníkov. Odporúčame mať pri sebe preukaz poistenca. 

 

 Záverečný turnaj sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu 

uskutoční v režime OTP. Za osobu v režime OTP sa považuje: 

- osoba plne očkovaná 

- osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na 

ochorenie COVID-19 nie starším ako: 

▪ 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 

▪ 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu 

- osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 

180 dňami 

Potvrdenia budú kontrolované organizačným výborom pri príchode. 

Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe je možné akciu organizovať pre maximálny 

počet 50 osôb, maximálny počet členov družstva vrátane realizačného tímu je 

obmedzený na 10!!!. 

 

           Karol SERDEL 

vedúci súťaže 


