SPRAVODAJ č. 18

06.11.2020

sú ťažný ročník 2020/2021

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Zvolen, rešpektujúc prijaté protipandemické
opatrenia centrálnych orgánov SR prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže
(dospelí, mládež) riadené 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
1. KM schválila
a) priebežné výsledky a umiestnenie družstiev v súťažiach starších a mladších žiakov a prípravky v
odohratej časti súťažného ročníka 2020/2021.
b) odložené MFS do 16.10.2020 – 5 stretnutí
MO U11 - 8.kolo Lieskovec – Zvolen C, Oranjes Zvolen – Ostrá Lúka, Pliešovce – Budča, Stožok –
Dudince, 9.kolo Krupina – Oranjes Zvolen
c) odložené MFS od 17.10.2020 - 16 stretnutí
všetky stretnutia jesenných kôl po tomto termíne: MO U15 - 7.kolo, MO U13 - 7. kolo, MO U11 - 10.
kolo,11. kolo.
2. Sekretariát upozorňuje FK
a) 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
vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej
vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti
prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v
nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 vydané dňa 4.11.2020
V plnom znení je Usmernenie zo dňa 05.11.2020 k dispozícii na https://www.futbalsfz.sk/usmerneniesfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr a na web stránke ObFZ.

b) Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ sa pristúpilo k úpravám
v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných
všeobecne záväzných predpisov.
Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na
sezónnej súpiske družstva v ISSF.
Kompletný návod na použitie nájdete https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstvefunkcionari-druzstva-pre-sezonu
c) oznamujeme futbalovej verejnosti, že sekretariát SsFZ sa od 16.10.2020 dočasne odsťahoval zo
svojho sídla, do areálu Slovenskej autobusovej dopravy (SAD), Partizánska cesta 97, B. Bystrica.
Túto skutočnosť vyvolala rekonštrukcia doterajších priestorov.
Poštová adresa a všetky kontakty sekretariátu SsFZ ostali nezmenene.

Aktuálne zmeny budeme uverejňovať aj na web: https://www.obfzzv.sk
Adresa:

Oblastný futbalový zväz Zvolen, Nám. SNP 35/48,1. poschodie vľavo
( bývalá budova OU Zvolen )

