SPRAVODAJ č. 16

23.10.2020

sú ťažný ročník 2020/2021

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu, rešpektujúc prijaté protipandemické opatrenia
centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské
súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Zvolen.
Upozorňujeme, že uvedené nariadenia platia od 13.10.2020 do odvolania. Odkladajú sa všetky
stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.
Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces.

1. Komisia mládeže - predseda Vladimír Remeselník
a) KM oznamuje:
a) schválené odložené MFS do 16.10.2020 – 5 stretnutí
MO U11 - 8.kolo Lieskovec – Zvolen C
8.kolo Oranjes Zvolen – Ostrá Lúka
8.kolo Pliešovce - Budča
8.kolo Stožok - Dudince
9.kolo Krupina – Oranjes Zvolen
b) odložené MFS od 17.10.2020 - 16 stretnutí
MO U15 - 7. kolo - 2 stretnutia
MO U13 - 7. kolo - 2 stretnutia
MO U11 - 10. kolo – 6 stretnutí
11. kolo – 6 stretnutí
Všetky uvedené MFS sú odložené do odvolania.

2. DK – predseda Marek Zemiar
DI-40 Milan Horňák 1243717 Sielnica - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 46/1b,2 DP od 12.10.2020 (HNŠ –
zmarenie gól. šance),
DI-41 Adrián Výboh 1210986 Bzovík - PVŠ na 1+5 SSN podľa čl. 37/3, 48/1b,2b DP od 12.10.2020
(HNŠ voči R, vylúčenie po 2. ŽK),
DI-42 Marek Zemko 1240471 Sliač - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 12.10.2020 (5xŽK),
DII-14 Miroslav Danko 1124865 D. Niva B - PVŠ na 1 SSN podľa čl. 37/3 DP od 12.10.2020
(vylúčenie po 2.ŽK),
DR-3 Martin Hanes 1318585 rozhodca –výkon zvyšku d. opatrenia DR-2 na základe žiadosti podm.
odkladá podľa čl. 41/1,2 DP na skúš. dobu 3 mesiace od začiatku jarnej časti súť. ročníka 2020/2021
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu orgánu do 7 dní
od uverejnenia v Spravodaji ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80 - 85 DP a
s úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti rozhodnutiam
podľa čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú odôvodnenie, ak o jeho
vypracovanie požiada do 5 dní od oznámenie rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať
odvolanie (čl. 78 ods. 2 písm. f/ DP).

3. Sekretariát upozorňuje FK
Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou
prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ.
Upozorňujeme, že uvedené nariadenia platia od 13.10.2020 do odvolania sa odkladajú všetky
stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.
Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces, ktorý sa musí riadiť Usmernením SFZ k

opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, vydaným dňa
15.10.2020. V plnom znení je Usmernenie FK k dispozícii na mail stránke ObFZ.
Aktuálne zmeny budeme uverejňovať aj na web: https://www.obfzzv.sk
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Oblastný futbalový zväz Zvolen, Nám. SNP 35/48,1. poschodie vľavo
( bývalá budova OU Zvolen )

