SPRAVODAJ č. 22

04.12.2020

sú ťažný ročník 2020/2021

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Zvolen, rešpektujúc prijaté protipandemické
opatrenia centrálnych orgánov SR prerušil od 13.10.2020 do odvolania všetky majstrovské
súťaže (dospelí, mládež) riadené ObFZ Zvolen.

1. Sekretariát upozorňuje FK
a) Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie koronavírusu COVID-19 je pokračovanie súťaží dospelých
a mládeže v oblastných súťažiach zakázané ÚVZ SR a Úradom vlády SR.
Tréningový proces je umožnený v maximálne 6-členných skupinách. V záujme ObFZ je, aby bolo čo
možno najviac súťaží riadne ukončených.
Preto Vás chceme požiadať o súčinnosť v prípade, že ÚVZ SR a Úrad vlády SR povolí za určitých
podmienok pokračovanie súťaží,
Riadiace komisie pre jednotlivé súťaže dostatočne skoro pred pokračovaním súťaže zverejnia
v Spravodaji informáciu o tom, že kedy bude termín najbližších súťažných stretnutí a za akých podmie
nok.
Komisie sa budú snažiť využiť každú možnosť, za ktorej by sa uvedené súťaže mohli hrať.
Príprava družstiev začína spravidla v polovici februára už aj vo vonkajších podmienkach (UT) a hrajú
sa v tomto období aj priateľské stretnutia, preto v tejto výnimočnej situácii počítame aj s možnosťou,
že sa bude hrať majstrovská súťaž.
Pri rôznych možnostiach dohrania súťaží - prerušenie, pokračovanie súťaže, postup, zostup, umiestnenie, neukončenie súťaže a pod. sa postupuje v zmysle SP, čl. 7 a).
b) 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.
c) pripomíname nevyčerpané kredity v eschope futbalnet.schop, na ktoré ešte máte nárok čerpať.
Vzhľadom na to, že zostávajú posledné týždne do konca roka, žiadame Vás, aby ste čím skôr
vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky. Možnosť čerpania je do termínu
10.12.2020.
Sú to zdroje určené na rozvoj mládeže a tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15
partnerov na futbalnet.schop.
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk.
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenieprispevkov-podla-zakona-o-sporte
Aktuálne zmeny budeme uverejňovať aj na web: https://www.obfzzv.sk
d) riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa 9.12.2020 od 15:00 hod. v priestoroch
sekretariátu ObFZ Zvolen, Nám SNP 35, 1.poschodie – vľavo. Presnejšie informácie o organizovaní
VV, oznámi členom sekretariát telefonicky.

Adresa:

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

