ODPORÚČANIA SMEROM K ORGANIZÁCII ZÁPASOV
Pri účasti na hromadnom podujatí je potrebné riadiť sa aktuálnym opatrením vydaným Úradom
verejného zdravotníctva SR, napr. opatrenie č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020, odsek B.
(pozn. odporúčame sledovať stránku uvzsr.sk, resp. tfz.sk z dôvodu aktualizácií opatrení)
Technické porady pred zápasom
- Nevyhnutné technické porady v dostatočne veľkej miestnosti s vetraním.
Technická zóna / ihrisko
Rozdelenie sedenia na lavičke:
- Využitie každého 2. sedadla.
- Možnosť rozšírenia lavičky: na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha / extrasedenie
- Úprava technickej zóny (zväčšenie).
Vstup tímov na hraciu plochu
- Žiadny detský sprievod hráčov na ihrisko.
- Žiadna tímová fotografia (fotografi iba za bránou).
- Žiadne podávanie rúk.
- Žiadny spoločný nástup mužstiev.
Usmernenie počas zápasu
- Obmedziť spoločné oslavy gólov so spoluhráčmi, resp. s „lavičkou“.
- Obmedziť kontakt hráčov s usporiadateľmi, fotografmi či inými účastníkmi zápasov.
- Po skončení prestávky a zápasu odchádzajú futbalisti do šatne v dostatočných rozostupoch
v poradí hostia, domáci.
- Inštrukcia všetkým osobám, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu na štadióne,
k základným hygienickým opatreniam (dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní,
vzdialenosť)
- Minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase.
- Dvere by mali ostať v rámci možností otvorené a minimalizuje sa kontakt s kľučkami.
- Všetky fľaše s osviežením musia byť personalizované a určené iba pre jednu osobu.
- Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách.
- Individuálne sprchy sú odporúčané, je možné zvážiť aj sprchovanie doma.
- Kluboví lekári, zdravotníci, fyzioterapeuti a maséri pracujú s rúškom, podľa potreby
rukavicami a dezinfekciou na ruky.
- Osoby, ktoré sú v kontakte s rôznymi hráčmi by mali zvlášť dohliadať na hygienické
a prevenčné opatrenia.
Polčasová prestávka
- Oddelený vstup tímov do šatní, rovnako ako pred zápasom.
DOLEŽITÉ: Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22
hráčov a rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy.

