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Email:sekretariat@obfzhumenne.sk, www.obfzhumenne.sk tel: 0905 809 038

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU HUMENNÉ
ROČNÍK: 2020/2021 ČÍSLO: 19 ZO DŇA 11.06.2021
SEKRETARIÁT ObFZ HUMENNÉ
Oznamujeme, ţe po skončení platnosti RP pri ţiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálnejšia
(novšia) fotografia ako bola ta predošlá. V prípade, ţe pri ţiadosti o nový ERP bude pouţitá stará fotografia ţiadosť bude zamietnutá.
Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.
VŠETKY OSOBY V REALIZAČNÝCH TÍMOCH V ISSF BOLI VYMAZANÉ A BUDE ICH TREBA NOVÝM SPÔSOBOM DOPLNIŤ OPAKOVANE,
AJ S ICH SÚHLASOM.
Nomináciou osôb z realizačných tímov na Zápis o stretnutí, kompletný návod na pouţitie nájdete tu:
https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu
STAŇ SA ROZHODCOM FUTBALU
Vyuţi aj ty svoj záujem o futbal a staň sa rozhodcom ObFZ Humenné.
Hľadáme mladých ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku
Ponúkame:
aktívne športové vyţitie
moţnosť aktívne pracovať v rozhodcovskom zbore
moţnosť bezplatného vyškolenia, vzdelávania a účasť na seminároch
moţnosť postupu do vyšších súťaţí
odmenu za vedenie zápasov a náhradu cestovných nákladov (I. trieda dospelí cca 40 € za stretnutie)
Informácie:www.obfzhumenne.sk, mail.: sekretariat@obfzhumenne.sk, tel.: 0905 809 038

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v stretnutí Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné semifinále TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom - TJ
Jednota SD Krásny Brod dňa 13.6.2021 o 11,00 hod na ihrisku v Radvani (vzájomná dohoda). U – 1128
2. ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa v stretnutí I. trieda dospelí 12. kolo TJ Jednota SD Krásny Brod - TJ Druţstevník Koškovce na deň 19.6.2021 o 17,00
hod na ihrisku v Krásnom Brode (vzájomná dohoda). U – 1129
3. ŠTK oznamuje termín začiatku nového súťažného ročníka dospelí 1.8.2021 a 1. kolo Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné 25.7.2021.

4. ŠTK oznamuje, ţe podanie prihlášky cez systém ISSF pre súťaţný ročník 2021/2022 do súťaţí ObFZ Humenné je stanovený
termín do
21.6.2021. Ţiada prihlásené kluby do nového súťaţného ročníka, aby si skontrolovali v podanej prihláške výnimky UHČ a poţiadavku na
odohratie domáceho stretnutia počas odpustovej slávnosti v obci. V prihláške do súťaţe ako aj v systéme ISSF ŠTK ţiada o vykonanie
aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované
do Rozpisu súťaţí pre nový SR . Elektronická prihláška sa podáva za kaţdé druţstvo a kategóriu zvlášť.
5. Podaním prihlášky druţstvá potvrdzujú svoju účasť v súťaţnom ročníku 2021/2022. Ţrebovacie čísla druţstvám budú pridelené podľa
poţiadavky v prihláške. Samozrejme, ţe zmena ţrebovacieho čísla bude moţná na základe vzájomnej dohody klubov a predloţená podaním v
systéme ISSF na komisiu ŠTK.
6. Po odhlásení druţstva po uzavretí súťaţí komisiou ŠTK sa štartovné nevracia. Pre uhradenie štartovného bude vystavená zberná faktúra v
mesiaci jún 2020, ktorú bude FK povinný uhradiť do doby splatnosti. Neuhradením štartovného v zbernej faktúre v dobe splatnosti nebude
druţstvo dospelých zaradené do súťaţí ObFZ. Nový SR bude uzavretý vydaním priradených čísel na webovej stránke ObFZ do 3.7.2021. Po
tomto termíne bude ešte moţná výmena priradených čísel opätovne na základe predloţenej vzájomnej dohody v systéme ISSF do 8.7.2021.
7. V systéme ISSF pre SR 2021-2022 sú vytvorené jednotlivé názvy a stupne súťaţí, do ktorých prihlasujete svoje druţstvá. Predvolené názvy sú
uvedené v jednotlivých vekových úrovniach súťaţí a jednotlivých súťaţiach.

6. Povinnosti organizátora pri podujatí športového charakteru.

208 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k
obmedzeniam hromadných podujatí
§ 5 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru
Povinnosti pre organizátora ružový okres : Humenné, Snina, Medzilaborce
Bod 5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k)
uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné
opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé
športovisko,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môţe vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo moţno najmenšiu mieru v rámci jednej
tréningovej skupiny,
e) súťaţe profesionálnych a amatérsky športovcov môţu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri
alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,

h) organizátor športovej súťaţe je povinný umoţniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáţe negatívnym
výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na
ochorenie COVID – 19
DIVÁCI nie starším ako 24 hodín,
HRÁČI A REALIZAČNÝ TEAM, ROZHODCOVIA nie starším ako 48 hodín.
Ďalšie pokyny pre organizátora pre podujatie s divákmi :
Bod 11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na
ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodrţiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz
konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v kaţdom druhom rade,
c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodrţiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) aţ k) sa pouţijú rovnako to znamená :
· a)v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup
a výstup,
· b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umoţniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

· c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týţdňov od ukončenia podujatia a to na
účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov
hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,
· d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
· e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
· f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný
adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
· g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, ţe v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je
osoba povinná zostať v domácej izolácii,
· h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť
miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
· i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodrţiavanie rozostupov 2
m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby ţijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, ţe tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je moţné dodrţať,
· j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
· k) organizátor musí byť v kaţdej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Všeobecné pokyny pre organizátora :
§ 7 Spoločné ustanovenia
Bod 1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť
potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týţdne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.
Bod 2)Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený poţadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo
vonkajších priestorov hromadného podujatia predloţenie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto
dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť

Proti rozhodnutiam športovo technickej komisie je moţné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Bez uznesenia

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP)
sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Humenné v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV
1. KR ObFZ Humenné oznamuje R a DZ ObFZ Humenné plánovaný termín letného doškoľovacieho seminára rozhodcov a delegátov zväzu
dňa 04.07.2021. Pozvánky a program seminára budú rozposlané mailom.
2. KR ObFZ Humenné upozorňuje rozhodcov a delegátov na povinnosť preukázania sa negatívnym výsledkomAg testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 48h pred stretnutím.
Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby s výnimkou testovania.
Výsledok Ag testu na ochorenie COVID-19 preukáţu delegované osoby organizátorovi stretnutia.
3. KR ObFZ Humenné ţiada delegované osoby o striktné dodrţiavanie protiepidemiologických nariadení vlády (najmä zákaz podávania rúk,
častú hygienu rúk, nosenie rúšok v interiéri, dodrţiavania odporúčaných 2m odstupov v interiéri)
4. Pri všetkých dohrávaných stretnutiach jesennej časti KR odporúča delegovaným osobám včasný príchod na stretnutie, za účelom
vykonania predzápasovej porady k stretnutiu s organizátorom stretnutia.

5. KR ObFZ Humenné dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ o včasné (min. 7 dní vopred) zasielanie ţiadosti o nedelegovanie
prostredníctvom mailu, alebo ISSF spoločne s udaním dôvodu.
6. Ospravedlnenia:
Turčík – do konca súť. ročníka
Rebej – do prihlásenia
Rudik – do prihlásenia
Ľ. Pidanič – do prihlásenia
Jancusko – do prihlásenia
Skalka – 12.6.2021
Barnišin A. – 26 – 27.6.2021

7. Najbliţšie zasadnutie KR ObFZ Humenné sa uskutoční online formou dňa 17.06.2021.
8. Zmeny v obsadení rozhodcov:

OBSADENIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Dátum

čas

Súťaž

kolo

Stretnutie

R

AR1
Chrin

AR2

DZ

pozn.

Firda

dohrávka

13.6.2021

17:00 I. trieda dospelí ObFZ

10.

TJ ŠM Ubľa

TJ Družstevník Dlhé n/C

Barnišin

12.6.2021

17:00 II. trieda dospelí ObFZ

10.

TJ Iskra Ňagov

ŠK Klenová

Hudák

dohrávka - SO

13.6.2021

17:00 II. trieda dospelí ObFZ

7.

TJ Javorník Uličské Krivé

TJ Tatran Kolonica

Buchlák

dohrávka

13.6.2021

11:00 Pohár NexisFibers a ObFZ

semif.

TJ Družstevník Radvaň n/L

TJ SD Jednota Krásny Brod

Jelínek

Švec

Pidanič M

Maturkanič

2. stretnutie

13.6.2021

17:00 Pohár NexisFibers a ObFZ

semif.

TJ Lesy Zubné

TJ Družstevník Lukačovce

Skalka

Švec

Magera

Groško

1. stretnutie

13.6.2021

17:00 II. trieda dospelí ObFZ

1.

OŠK Ohradzany

TJ Družstevník Modrá n/C

Pidanič M

Styrančák

dohrávka

RÔZNE

Výklad k jednotlivým rozhodnutiam poskytuje predseda príslušnej odbornej komisie
Úradná správa ObFZ Humenné zverejňovaná na stránke www.obfzhumenne.sk

Všetky platné predpisy ( poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy ) SFZ sú verejne prístupné na
https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

