
Uznesenie o zrušení  futbalových súťaží ObFZ Senica. 

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej 

koronavírusom ako aj vyhlásenia predsedov RFZ bolo dňa 26.3.2020 v zmysle príslušnej Smernice 

o hlasovaní per rollam  uskutočnené elektronické hlasovanie členov Výkonného výboru ObFZ Senica. 

VV ObFZ schválil : 

 Zrušenie všetkých súťaží organizovaných ObFZ Senica počas súťaţ.ročníka 2019 / 20. 

ZA : 7 -  Guček, Koprla,Biskupič,Manďák, Šedivý, Španka, Rybár 

PROTI : nikto 

ZDRŢAL SA : nikto 

ŠTK ObFZ Senica vydáva nasledovné vyhlásenie : 

a/ Ruší v zmysle SP čl.7/6 všetky súťaţe ObFZ Senica dospelých / okrem finále Sportika 

cupu/, dorastu, ţiakov a prípraviek. 

b/ Výsledky  doteraz odohraných majstrovských stretnutí sa anulujú / okrem Sportika cupu/. 

c/  Pre prípravu pre  nasledujúci súť.ročník 2020/21 platí zásada, ţe z aktuálneho súťaţ.ročníka 2019/ 

20 nikto nepostúpi ani nezostúpi. 

 

d) Usporiadanie budúceho súťaţného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho 

orgánu, pri dodrţaní vyššie uvedených zásad (a,b,c). 

e/  ŠTK ObFZ  v prípade, ak sa niektoré druţstvo neprihlási do súťaţe ,v ktorej hralo v súťaţnom 

ročníku  2019/2020 ,bude postupovať v zmysle platnej smernice. 

Odôvodnenie :  

Z dôvodu všeobecne známeho negatívneho vývoja šírenia pandémie COVID - 19 a s tým súvisiacou 

aplikáciou, Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 o 

zákaze organizovania hromadných podujatí je nevyhnutné pristúpiť k realizácii predmetného 

rozhodnutia. 

1/ Podľa čl. 7, bod 6 Súťaţného poriadku: "Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie 

stretnutia s odôvodnením."  

2/ Podľa čl. 7, bod 7 SP: "Riadiaci zväz, iný organizátor súťaţe, klub a účastník stretnutia sú pri 

organizovaní súťaţe povinní dodrţiavať právny poriadok Slovenskej republiky a predpisy FIFA, 

UEFA a SFZ. 

3/ SP čl. 9/1 : „Majstrovská súťaţ sa hrá dvojkolovo systémom jeseň – jar.“  Toto nebude moţné 

dodrţať, preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov. 

4/ V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďţe odvetná časť jarných súťaţí 

bude zrušená, nie je moţnosť dodrţať túto zásadu – preto sa neuskutoční ţiaden postup ani zostup na 

všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 2019/2020. 

5/ Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dosah na ekonomiku, sluţby  atď. Školy budú 

doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaţe – tréningy, ak by aj deň D podľa 

optimistického variantu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni. 

6/ Jedným z najdôleţitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových 

kontaktov,preto sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.  

ŠTK vyzýva FK, aby sledovali nasledujúce úradné správy a oznamy ohľadom nasledujúceho 

súťaţného ročníka 2020 / 2021. 


