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7. 5. 2021

REŠTART? – ak to situácia umožní!
Ostatný VV SFZ prijal viacero dôležitých rozhodnutí – viď Komuniké zo zasadnutia 2.3.2021 na webe SFZ. Medzi
nimi aj možný scenár a pravidlá dohratia pandémiou prerušených majstrovských regionálnych a oblastných súťaží
ročníka 2020/2021 v prípade, že to zdravotná situácia na Slovensku umožní.
Stredoslovenský futbalový zväz pred reštartom zápolení umožní FK 2 – 3 týždne na ich prípravu a priebeh. Ten by
sa riadil nasledovnými pravidlami:
1. Musíme dohrať jesennú časť súťaží, kde máme značné resty (dohrávky + kompletné kolá). V opačnom prípade
sa budú súťaže anulovať (Súťažný poriadok SFZ).
2. Po dovŕšení polovice súťaží (jesenná časť) budeme môcť pokračovať vyžrebovanými jarnými kolami do
30.06.2021, s možnosťou občas využiť stredu ako hrací deň.
3. Ak bude potrebné odohrať rozhodujúce zápasy o postup, resp. zostup – tie sa môžu uskutočniť najneskôr do
7.7.2021.
4. Aj napriek týmto možnostiam sa aktuálny ročník nebude dať kompletne dohrať. Avšak družstvá, ktoré budú
bojovať o postup, resp. zostup po odohratí x kôl z jarnej časti, budú musieť mať odohratý rovnaký počet zápasov,
to nemusí platiť u družstiev v strede tabuľky, nezainteresovaných na poradiach čela a konca tabuliek.
5. Z II. ligy zostúpia 3 družstvá v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa počet zostupujúcich z II. ligy.
6. Z III. ligy môže postúpiť len prvý, v ostatných súťažiach môže FK postúpiť z 1., resp. 2.miesta.
7. Slovnaft cup – pozri nižšie.
8. Delegátom Konferencie SFZ schválili formou elektronického hlasovania per rollam návrh na odloženie
rekonštrukcie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr. Vážení futbaloví priatelia! Toľko
z obšírneho rokovanie VV SFZ. Pravidlá na oživenie a pokračovanie majstrovských súťaží r. 2020/2021 máme.
Zásadnou otázkou ostáva, kedy vstúpia do platnosti, kedy reálne budeme môcť oživiť činnosť na našich ihriskách.
To futbal nemá v rukách. Stane sa tak až po pre nás pozitívnom rozhodnutí centrálnych orgánov. Môžeme však
sľúbiť, že futbalovú verejnosť budeme o možnosti reštartu súťaží informovať s predstihom, vytvoríme tiež priestor
na prípravu, aby sa FK a jednotlivé družstvá na tento, nami všetkými vytúžený krok, mohli pripraviť. No deň D ani
pri najlepšej vôli nevieme odhadnúť. Smrti sa mi bude rovnať, ak nebodaj budeme nútení opäť anulovať aktuálny
ročník.
Jozef Paršo
Naďalej odporúčame sledovať stránku SFZ ( www.futbalsfz.sk ), kde nájdete najaktuálnejšie informácie o možných
aktivitách a pripravovaných opatreniach.

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)
(kontakt 0902229333)
VV SFZ dňa 2.3.2021schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží RFZ a ObFZ jarnej časti
súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19. Pre súťaže SsFZ dospelých, platí
aktuálna informácia zverejnená na úvodnej stránke SsFZ – Aktuality.
I napriek stále neukončeného súťažného ročníka 2020/2021, poskytujeme prvé informácie k novému
súťažnému ročníku 2021/2022 súťaží dospelých:
1. Elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2021/2022 sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 1.6. –
27.6.2021.
2. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške
je pre družstvá dospelých aj mládeže.
3. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022, všetky súťaže dospelých – 08.08.2021.
4. Informácie k dohratiu resp. uzavretiu súťažného ročníka 2020/2021 a ďalšie pokyny k novému súťažnému
ročníku 2021/2022 sledujte v nasledujúcich úradných správach.

Komisia ženského futbalu (predseda Ján Matonok)
1. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku pozastavujeme do
odvolania všetky aktivity. V prípade uvoľnenia opatrení žiadame FK, aby vo zvýšenej miere sledovali web SsFZ.

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)
1.

2.

V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným
podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených
termínov.
V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:
• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,
• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča
a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

•

3.

4.

Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu
registrácie/preregistrácie hráča,
• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo
dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17
a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp.
preregistrácie takého hráča.
Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že potvrdením žiadosti o registráciu hráča sa automaticky
vygeneruje aj platný RP (virtuálny) a nie je potrebné o tento následne žiadať. Túto skutočnosť je možné si
preveriť na profile hráča.
Upozorňujeme touto cestou na čl. 44b (RaPP) Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVOD-19, bod 4.„V súťažnom ročníku 2020/2021 môže byť hráč v priebehu
jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v súťažnom stretnutí
môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby“.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)
1.

2.

3.

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho
orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: matejka@ssfz.sk ) a v prílohe
(scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č.
účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF
manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení
štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.
SFZ rozhodol poskytnúť každému RFZ (5 ks.) a ObFZ (2 ks.) germicídných žiaričov, ktoré sa používajú na
vysoko efektívne a ekologické čistenie vzduchu bez použitia chemikálií. Tieto žiariče, pre potreby nášho
regiónu už boli doručené na SsFZ. Žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby kontaktovali sekretariát
SsFZ (Matejka, Jánošová) k dohodnutiu prevzatia 2 ks žiaričov. Rozmer žiariča (zabanený) je 22x15x 170 cm
a stojan 40x45x5 cm. Váha žiariča je cca 15 kg.
Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne
presťahované (približne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa,
ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej
ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).

