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OZNAMY SKoZ /prevzaté z internetovej stránky SKoZ/ :
Riaditeľ ŚTÚ SKoZ : Zmena hracieho času na kolkárni vo Vlčom hrdle. Z dôvodu opatrení sa posúva začiatok
stretnutí KK Priatelia Bratislava na kolkárni Relax Slovnaft Vlčie hrdlo na 18:00 hodinu.
ŠTÚ SKoZ : Z dôvodu otváracích hodín kolkárne v Trenčíne ŠTÚ SKoZ schvaľuje zmenu niektorých zápasov v Trenčíne
takto :

14.kolo ELŽ 26.2.2022 o 14:00 hod. TKK Trenčín – TJ Tatran Spišská Nová Ves
17.kolo ELM 26.2.2022 o 16:30 hod. TKK Trenčín – ŠK Železiarne Podbrezová A
20.kolo ELŽ 9.4.2022 o 17:30 hod. TKK Trenčín – ŠK Železiarne Podbrezová

Predseda rozhodcovskej komisie p. L.Flachbart upozorňuje družstvá na striktné dodržiavanie pravidiel kolkárskeho
športu – a to na bod 6.2.2 Povinnosti domáceho oddielu písmeno d./ a e/ citujem :
d/ V prípade zmeny začiatku stretnutia oproti rozlosovaniu, oznámi túto skutočnosť delegovanému rozhodcovi najneskôr tri
dni pred pôvodným začiatkom stretnutia
e/ V prípade zmeny termínu pri predohrávaní stretnutia oznámiť nový termín najneskôr tri dni pred jeho konaním riaditeľovi
súťaže a najneskôr päť dní pred jeho konaním delegovanému rozhodcovi
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ : Domáce zápasy v Sučanoch zrušené do odvolania.
Zverejňujeme oznam, ktorý obdržal od KK Tatran Sučany, riaditeľ ŠTÚ SKoZ Ing. M.Mitošinka, ktorého prílohou je list
starostu Obce Sučany o dočasnom prerušení prevádzky kolkárne z dôvodu pandemických opatrení. Náhradné termíny na
odohratie zápasov si kluby dohodnú po obnovení prevádzky kolkárne, o ktorom nás bude informovať KK Tatran Sučany.

Oznam VV SKoZ a ŠTÚ SKoZ :
Na Slovensku došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a momentálne sa viacero okresov dostalo do čiernej farby. V týždni
od 1.11. do 7.11.2021 to platí pre okresy : Bardejov, Čadca, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin,
Medzilaborce, Námestovo, Poltár, Poprad, Rimavská Sobota,Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín, Vranov nad Topľou. Zvýraznené sú tie okresy, z ktorých sú družstvá a na
ktorých sa hrávajú súťaže organizované SKoZ. Farba okresov na Slovensku sa mení každý týždeň, preto ju môžete sledovať
na internetovej stránke : Covid Automat /gov.sk / .Na základe platných epidemiologických opatrení sa v čiernych okresoch
môže športová činnosť uskutočniť iba športovcami, ktorí sú kompletne zaočkovaní. V prípade, že niektoré družstvo nemá
dostatočný počet hráčov kompletne zaočkovaných, zápas musí byť začatý a následne ukončený z dôvodu nemožnosti štartu
hráčov niektorého z družstiev. Uvedená skutočnosť sa uvedie pri zadávaní výsledkov na stránke :
https://admin.vysledky.kolky.sk/ do záložky Detaily kolónky Rôzne a tiež aj do kolónky Komentár, aby sa uvedená
skutočnosť zobrazila v Zápise o stretnutí a zároveň aj na webovej stránke výsledkového servisu. Vždy treba kliknúť na modré
políčko Uložiť. Následne riadiaci orgán súťaže vyhlási kontumačný výsledok stretnutia, bez ďalšieho konania zo strany
disciplinárneho orgánu SKoZ. V prípade dohody klubov sa môže stretnutie odložiť /čo ŠTÚ SKoZ neodporúča, lebo
epidemiologická sa môže zhoršiť/, prípadne prehodiť poradie usporiadateľa. Túto dohodu sú družstvá /kluby/ povinné oznámiť
vedúcemu súťaže a riaditeľovi ŠTÚ SKoZ.
Odložené stretnutia sú družstvá povinné odohrať v čo najskoršom termíne. Posledný termín na dohranie odložených stretnutí
je pre 1.KL Východ a Dorastenecké ligy do 20.2.2022 a pre ostatné súťaže /ELM, ELŽ, 1.KL Západ a 2.KL Západ/ do
3.4.2022. V prípade neodohrania odložených zápasov do uvedených termínov budú zápasy kontumované bez určenia víťaza,

Oznam predsedu ŠTK Interligy Ing. M.Mitošinka - ohľadom Covid-19 :
Na Slovensku došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie a momentálne sa viacero okresov dostalo do čiernej farby. V týždni
od 1.11. do 7.11.2021 to platí pre okresy : Bardejov, Čadca, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin
/Sučany, Vrútky/, Medzilaborce, Námestovo, Poltár, Poprad, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín /Trstená/, Vranov nad Topľou. Zvýraznené sú tie
okresy, z ktorých sú družstvá a na ktorých sa hrávajú súťaže organizované SKoZ. Farba okresov na Slovensku sa mení každý
týždeň, preto ju môžete sledovať na internetovej stránke : Covid Automat /gov.sk / .Okrem zvýraznených okresov sú ešte
okresy , v ktorých sa hrá Interliga : Prešov /Veľký Šariš/, Brezno /Podbrezová/ a Piešťany /Rakovice/ Na základe platných
epidemiologických opatrení sa v čiernych okresoch môže športová činnosť uskutočniť iba športovcami, ktorí sú kompletne
zaočkovaní. Vedúci družstva spolu so zostavou predloží rozhodcovi Covid preukaz – potvrdenie o vakcinácii všetkých
účastníkov družstva /hráčov a realizačného tímu – tréner, vedúci družstva, fyzioterapeut a lekár/.Vedúci družstva má možnosť
skontrolovať Covid preukazy – potvrdenie o vakcinácii súpera pri kontrole rozhodcom stretnutia. V prípade neprítomnosti
rozhodcu na zápase vedúci družstiev vykonajú vzájomnú kontrolu Covid preukazov – potvrdenie o vakcinácii. V prípade, že
niektoré družstvo nemá dostatočný počet hráčov kompletne zaočkovaných, zápas musí byť začatý a následne ukončený
z dôvodu nemožnosti štartu hráčov niektorého z družstiev. Uvedená skutočnosť sa uvedie pri zadávaní výsledkov na stránke :
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https://admin.vysledky.kolky.sk/ do záložky Detaily kolónky Rôzne a tiež aj do kolónky Komentár, aby sa uvedená
skutočnosť zobrazila v Zápise o stretnutí a zároveň aj na webovej stránke výsledkového servisu. Vždy treba kliknúť na modré
políčko Uložiť. Následne riadiaci orgán súťaže vyhlási kontumačný výsledok stretnutia.

VV SKoZ : COVID OPATRENIA PRE ŠPORT Platné od 16.8.2021 :
Na základe nových prijatých opatrení „Covid opatrenia pre šport“ SKoZ rozhodol, že všetky kolkárske súťaže organizované
SKoZ, vrátane INTERLIGY /Slovenská časť/ má určený režim pre vstup na podujatie/zápas nasledovne : Z = základ
„REŽIM Z – základ“ = Pre všetkých bez rozdielu. Opatrenia v tomto režime sa naďalej aplikujú na regionálnom princípe.
Stupne/opatrenia definované podľa „Covid – opatrenia pre šport“ a podľa farieb okresu :
Zelená farba okresu
– režim Z = Maximálne do 500 osôb v interiéri
Oranžová farba okresu
– režim Z = Max 50 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Červená farba okresu
– režim Z = Max 10 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Bordová farba okresu
– režim Z = Max 6 osôb v interiéri + povinnosť záznamu účastníkov
Čierna farba okresu
– režim Z = Zakázané !
V prípade nepriaznivej situácie, môže dôjsť zo strana SKoZ k prehodnoteniu režimu vstupu na podujatia/zápasy a to
v zmysle „Covid opatrenia pre Šport“ :
Režim „OTP“ – osoba schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid – nie starším ako 72 hodín
od odberu, v prípade RT-PCR/LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu a osoba, ktorá
prekonala ochorenie Covid v období pred nie viac ako 180 dňami.
Režim „KZ“ – kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po
jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akej koľ vek dávke, ak osoba prekonala ochorenie Covid-19 za ostatných 180 dní.
Zároveň sa za plne očkovaného považujú deti do 12 rokov, ktoré dnes nemôžu očkovať.

Spravodaj spracoval: J. Kráľovič, člen komisie ŠTÚ SKoZ, M: 0915 675 316, email: jozef.kralovic2@gmail.com
Spravodaj upravil: D. Daloš, člen VV TJ Rakovice,
M: 0905 932 348, email: dalosd@gmail.com
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