
 

Zapisnica

zo zasadnutia Komisie pre riadenie II. ligy,

konanej dňa 6.10.2020 v Žiline

Prítomní: pp. Švec, Stanko, Pazúr, Pekara, Šimko, Varga, Richtarik

Ospravedlnený: nikto

Program:

Otvorenie
Informácia o priebehu jesennej časti súťaže 2020/2021

Schválenie výsledkov ukončených stretnutí 12.kôl

Schválenie minimálneho počtu hráčov na súpiske, pri ktorom je

mužstvo povinné nastúpiť na stretnutie

Termínová listina II.ligy

Certifikácia štadiónov a platnosť dokumentácie

Informácia o plnení povinnosti hrania hráčov U21 v stretnutiach II.ligy

Diskusia
Záver
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k bodu 1

Zasadnutie komisie otvoril a rokovanie viedol predseda komisie M. Richtarik.

Predseda komisie predložil návrh programu rokovania, ktorý bol prítomnými

členmi komisie jednomyselne schválený.

k bodu 2

Predseda komisie informoval prítomných o priebehu jesennej časti, v ktorej

boli odložené len 4 zápasy z celkového plánovaného počtu 84 stretnutí, čo je

12 kól. Do konca jesennej časti zostáva dohrať 5 kól.

Komisia zobrala informáciu na vedomie, aj s plánovanými dohrávkami štyroch

stretnutí (Púchov — Komárno 7.10., Slovan — Žilina 14.10., Poprad — Podbrezová

21.10. a Žilina — Poprad 28.10.).

k bodu 3

Predseda Komisie informoval, že vo všetkých uzavretých stretnutiach 12.kôl

boli splnené podmienky v zmysle noriem, ako napr.: mať na ihrisku

v základnej zostave hráča U21, a ani ziného hľadiska nevznikol dôvod na

kontumáciu. Predseda zároveň prítomných informoval o porušení SP čl.83/1

zo strany FK Poprad, ktorý odohral dve stretnutia počas neuhradenej

mesačnej zbernej faktúry a musia mu byť riadiacim orgánom odrátané tri body
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za každé stretnutie, ktoré odohral počas neuhradenia mesačnej zbernej

faktúry.

Komisia schválila výsledky uzavretých stretnutí 12.kôl a schválila odrátanie 6

bodov FK Poprad v zmysle SP čl.83/ 1. Uložila predsedovi Komisie zaznamenať

úpravu bodov do tabuľky vIlSSF, uverejniť uznesenie v US a pokiaľ by sa

situácia opakovala riešiť situáciu s členmi Komisie per rollam.

k bodu 4

Komisia sa zaoberala podmienkou minimálneho počtu hráčov na súpiske,

v prípade výskytu pozitívneho hráča na COVID19, za ktorých je FK povinný

nastúpiť na majstrovské stretnutie.

Komisia prijala uznesenie, že požiadať o zmenu termínu môže len mužstvo,

ktoré má k dispozícii z aktuálnej súpisky menej ako 15 hráčov, alebo v prípade,

že RUVZ nariadi karanténu celému mužstvu. Nariadenie ohľadom hráčov U21

zostáva nezmenené.

k bodu 5

Komisia sa zaoberala možnou úpravou termínovej listiny, nehrať kolo

z dôvodu reprezentačnej prestávky, ako je to aj v najvyššej súťaži.

Komisia sa uzniesla, že termínová listina jesennej časti sa meniť nebude.

Z hľadiska 15 mužstiev v súťaži má každé mužstvo jedenkrát voľno. Vjarnej

časti nie je možnosť maťprestávku, nakoľko súťažje potrebné dohrať do konca

mája (v súbehu s I.ligou), takže nevzniká priestor na vynechanie ktoréhokoľvek

víkendu. Úprava termínovej listiny môže byť ovplyvnená aj počasím, prípadne

situáciou ohľadom COVID19. Komisia sa ktermínovej listine vráti, pred

začiatkom jarnej časti súťaže.

k bodu 6

Predseda Komisie informoval o platnosti certifikátov štadiónov FK II.ligy, ktoré

je uverejnené na stránke SFZ v sekcii KŠI. 12 klubov má platný certifikát

minimálne do konca súťažného ročníka 2020/2021. Tri kluby majú platnosť

do konca roka, resp. konca januára.

Komisia uložila predsedovi komunikovať s klubmi a upozorniť na potrebu

doriešiť certifikáciu štadiónov. Týka sa to FK: Partizán Bardejov (31.12.2020),

FC Petržalka (30.1.2021) a FC Košice (31.12.2020). Na ďalšie zasadnutie

prizvať aj predsedu KŠI.

k bodu 7

Predsedajúci informoval prítomných o plnení povinnosti pre FK, mať na

ihrisku v majstrovskom stretnutí II.ligy v základnej zostave jedného hráča

kategórie U21. Všetky FK túto povinnosť plnia. Predseda pripraví presný

prehľad hráčov s minutážou v jednotlivých stretnutiach po jesennej časti.
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Komisia uložila predsedovi pripraviť sumár štartu hráčov U21 vII.lige

a predložiť komisii na ďalšie zasadnutie.

k bodu 8

KDL sa zaoberala:

> dodaním zápasových lôpt Adidas Uniforia OMB v počte 20 ks/FK v mesiaci

október 2020

> Slovnaft cupom - v štvrtom kole je z II.ligy ešte 9 mužstiev z pôvodných 13,

na programe je ešte 4. a 5.kolo

> odporúčaniami a manuálom, v zmysle nariadení RUVZ, na organizáciu

zápasov II.ligy počas majstrovských stretnutí s celkovým počtom osôb na

stretnutí, ktoré boli zaslané klubom, a ktoré sa podľa situácie aktualizujú,

keď je potrebné sledovať nariadenia RUVZ SR

> prítomnosťou sanitky na stretnutí (ktorá je povinná), vzhľadom k tomu, že

zdravotnícke zariadenia majú zákaz poskytovania sanitky počas pandémie,

preto klub je povinný zabezpečiť kvalifikovaného lekára a maximálne

vybavenie k zabezpečeniu lekárskej pomoci, ako za prítomnosti sanitky

> IPRT preukazy by mali mať všetci aktéri, podľa potreby sa vyrábajú nové

a sú zasielané klubom

> banner 2.ligy musí byť umiestnený pri stredovej čiare hracej plochy naproti

kamere a nesmie ho nič zakrývať, mal by byť na tzv. „áčku“ a v blízkosti

autovej čiary, aby bol dobre viditeľný

> klásť dôraz na správne vyznačenie hracej plochy v zmysle PF, čiary musia

byť rovné a rovnakej šírky...

> na ďalšiu komisiu prizvať pp. Košičára, Liptáka, Ružbarského

Do diskusie sa zapojili všetci prítomní. Komisia zobrala diskusné príspevky na

vedomie.

k bodu 9

Predsedajúci p. M. Richtárik poďakoval prítomným členom Komisie a ukončil

zasadnutie.

Bratislava 16.10.2020

Zapísal:Miroslav Ri htárik
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PREZENČNÁ LISTINA

zasadnutia Komisie pre riadenie II.ligy dňa 6.11.2020 v Žiline

Miroslav Richtáik——— Já,Z

Roman Šimko

Peter Pekara

Roman Pazúr

Peter Svec

Lubomir Stanko  Lukáš Varga


