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 ÚRADNÁ SPRÁVA č.9 zo dňa 08.10.2020
                                    2020/2021
 
 SEKRETARIÁT :
      1.   Zasadnutia odb.komisií budú každý štvrtok o 17,15 hod.

      2.- Matrika OFZ SL žiada kluby, aby pri vyžiadaní nového RP nahrávali       aktuálne nové fotky hráčov.

3.AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ:
S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v počte nad 50 osôb.
V  prípade hromadných podujatí športovej povahy sa do uvedených limitov započítavajú všetky osoby zúčastnené na hre (hráči, realizačný tím, rozhodcovia, usporiadatelia, podávači). Usporiadatelia a podávači musia byť označení vestami, rozlišovačkami!
Ak je počet osôb priamo zúčastnených na hre viac ako je 50  (podľa zápisu o stretnutí), môže sa stretnutie odohrať, avšak samozrejme už bez divákov.
Z klubu hostí sa na stretnutí môže zúčastniť len počet osôb, ktorý je prípustný podľa zápisu o stretnutí.
Prosíme Vás o zodpovedné dodržiavanie týchto opatrení, aby sme jesennú časť mohli kompletne dohrať.
PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:
a./ vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Kontrola tohto nariadenia sa vykonáva pri vstupe na štadión spolu s dezinfekciou rúk. Bez splnenia tohto nariadenia organizátor nepovolí vstup do areálu štadióna. Používanie rúšok je povinné počas celej doby organizácie stretnutia (okrem hráčov na hracej ploche, trénera, rozhodcov). Náhradníci a realizačný tím (osoby uvedené v zápise o stretnutí) musia mať prekryté horné dýchanie cesty počas celej doby trvania organizácie stretnutia.
b./ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
c./ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
d./ zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
e./ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
f./ zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
• zákaz podávania rúk,
g./ pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,
h./ v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
i./ v prípade organizácie futbalového stretnutia nie je možné podávať občerstvenie (nie je povolený žiadny bufet)
j./ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
k./ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Za splnenie týchto nariadení je zodpovedný organizátor stretnutia (domáci klub). Hlavný usporiadateľ v súčinnosti s rozhodcami stretnutia oznámi plnenie týchto nariadení. R stretnutia to uvedenie v zápise o stretnutí!
 
 
3. SPRÁVA KR:
- KR upozorňuje R, že od 1.10.2020 sú v platnosti nové opatrenia pri organizácii športových podujatí. KR nariaďuje R, aby v spolupráci s hlav. usporiadateľom v zápise uvádzali dodržiavanie nariadení uvedených v časti ŠTK. Rozhodca je  počas celej organizácie stretnutia v úzkom kontakte s HÚ a rieši prípadné nedostatky pri organizácii stretnutia.
- KR upozorňuje delegované osoby, že ich vstup na štadión je taktiež podmienený nosením rúška.  








ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA OFZ SL 
Upravené UHČ zápasov  roč. 2020/21 – jeseň sú na futbalnet.sk
Upozorňuje FK okresu,aby pri organizácií MZ dodržiavali manuál covid – 19
Upozorňuje FK okresu,aby venovali náležitú pozornosť mládežníckým súťažiam
Ruší MZ 8.kola medzi TJ Sokol Jakubany a MFK SL B – vynútená zmena
a nariaďuje ho odohrať 1.11.2020 o 14,00 hod.

 U-19  :  11.10.2020  
                         ruší stretnutie FK Podolínec – TJ Sokol Jakubany – vynútená zmena
                                            ruší stretnutie FK Plavnica   - TJ Sokol Jakubany  - vynútená zmena
             FK Podolínec – FK Plavnica  11:00 hod

            
            6. Nariaďuje odohrať turnaje mládeže nasledovne :

       sk,B -    07.10.2020  - usp. Jakubany     od 15,00 hod. Zrušený – preložený na 21.10.2020
U-9B      12.10.2020  - usp. Jakubany     od 15,00 hod. Zrušený – preložený na 26.10.2020
Ruší stretnutia  U – 11 sk. Sk. B : zo dňa 09.10.2020 :
                            MFK SL B – Jakubany
                            N.Ľubovňa B – Jakubany
Žiada TJ Sokol Jakubany o nahlásenie náhradných termínov



     DK OFZ SL :

U008: TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie (Šiesta liga). Na základe správy delegáta stretnutia, zápisu o stretnutí a podnetu ŠTK, DK ukladá za porušenie Rozpisu OFZ SL čl. 10m) (nevytvorenie elektronického zápisu o stretnutí) v stretnutí 7.kola medzi TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie - FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY , DS – upozornenie, podľa čl. 9/1a a čl. 10 DP. 



KR a DZ OFZ SL : 
         zápas                                       čas                R                    AR1            AR2                  DPR/DS
V.Lipník        - Litmanová             12:00          Vojtek            Tkáč M.      Tkáč J.             Bobuľský
N.Ľubovňa   – Š.Jastrabie             12:00          Furtkevič      Grich          Beňo                  Sumilas
Podolínec     - Plaveč                      15:00          Grich             Čerkala      Furtkevič          Folvarčík
Jakubany     - MFK SL B              odložený
V.Ružbachy – Ľubotín                   15:00          Tkáč M.         Vojtek        Tkáč J.              Bobuľský

Mládež:
U-19:          11.10.2020  od  11:00 hod.     Čerkala : Podolínec . Jeden zápas
U-9:sk.B     07.10.2020 od 15:00 hod.      Grich : Jakubany – turnaj preložený na 21.10.2020
U-9B:          12.10.2020 od 15:00 hod.      Beňo  : Jakubany – turnaj preložený na 26.10.2020
VSFZ :
Podolínec   -   Lendak 10.10.2020 10:00 a 11:45    Furtkevič
Plavnica     -   Sp. Belá 10.10.2020 10:00 a 11:45   Beňo



Kačmarčík Karol
   Sek. OFZ SL

 


 


