
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/84/2021/2022 

 

TJ A - FbO Nižná, Lesná 1006, 027 43 Nižná                                                                                                                   

Academic Žilinská univerzita Žilina, Univerzitná 8215/1, 010 01 Žilina                                                                                           

V zmysle platných poriadkov SZFB, platných predpisov súťaží SZFB, platných súťažných smerníc SZFB, 

Štatútu Ligovej komisie SZFB, Ligová komisia SZFB 

 

rozhodla 

 

o odložení súťažného zápasu MEX č. 79 z dôvodu kontaktu s pozitívne testovanou osobou na COVID-19 

a nariadenej karantény členov družstva FBK Nižná podľa „COVID-19“ Špecializovaného predpisu 

(smernice) Článok 3 bod 3.3. Súťažné opatrenia. 

 

Súťaž 
Kolo/číslo 

zápasu 
Domáci Hostia 

Pôvodný termín 

zápasu 
Nový termín zápasu 

MEX 14/79 FBK Nižná 

FBC 

Grasshoppers 

AC UNIZA Žilina 

 

28.01.2022 
nahlásiť LK SZFB do 

31.01.2022 

     

 

Zdôvodnenie: 

Ak bude mať družstvo viac ako 30% členov družstva pozitívne testovaných alebo v karanténe a najbližší 

zápas družstva sa koná v nadchádzajúcich 10 dňoch, bude tento zápas odložený. Schválenie zmeny miesta 

a termínu takéhoto zápasu podlieha schváleniu príslušným ROS, ktorý po dohode družstiev zápasu schváli 

a) zmenu miesta zápasu, ak pôjde o halu kategorizovanú pre danú úroveň zápasu,  

b) zmenu termínu zápasu, ak pôjde o nový termín v príslušnej časti súťaže, v ktorej nebol zápas v 

pôvodnom termíne odohraný, a Komisia rozhodcov a observerov SZFB (ďalej len „KRO“) potvrdí, že je 

schopná na nové miesto, termín zápasu zabezpečiť rozhodcov. 
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Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

 

 

 

S pozdravom        

                                      

 
 
 
Lukáš Blaško 

Predseda Ligovej komisie SZFB 

 

Vybavuje: 

 

Miroslav Bukviš 
koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 

sekretár LK SZFB 

tel.:0903426550 

e-mail: lkszfb@szfb.sk 
 

 

Na vedomie: 

LK SZFB, Ekonomický úsek SZFB, Komisia rozhodcov a observerov SZFB, sekretár klubu a vedúci družstva 

FBK Nižná, sekretár klubu a vedúci družstva FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina, marketingové 

oddelenie SZFB. 
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