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Manuál organizácie futbalových stretnutí ObFZ Bardejov v nadväznosti na 

opatrenia súvisiace s COVID-19 

(stretnutia bez divákov) 

 

Obsah manuálu: 

Požiadavky na organizáciu zápasu v rámci štadiónov ObFZ Bardejov 

A. Personál na zabezpečenie zápasu  

B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / jednotlivé kroky organizačných procesov 

C. Organizačné a hygienické opatrenia 

 
 

Požiadavky na organizáciu zápasu v rámci štadiónov ObFZ Bardejov 

A. Personál na zabezpečenie zápasu (maximálny počet osôb) – spolu max. 102 

 Hráči (obe mužstvá) 36                               Realizačne tímy                         20 

 Delegované osoby SFZ   4                                

 Delegácia domáci   4                              Delegácia hostia    4 

 Usporiadatelia   8   Podávači lôpt     6 

 Zdravotníci   2                              Hasiči      2 

 Hlásateľ   1                              Kameraman                  1 

 Polícia   2                              ObFZ      2 

 Fotografi   2                              Novinári                  2 

 Réžia štadióna   3                             Organizácia zápasu    3 
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B. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / jednotlivé kroky organizač-
ných procesov 

 

1. Príjazd tímov do areálu štadióna 

a. Príjazd tímov autobusom alebo osobnými vozidlami tak, aby bol zachovaný primeraný rozostup hráčov, 
resp. realizačných tímov alebo využitie prekrytia dýchacích ciest rúškom. Tímový autobus alebo moto-
rové vozidla musia byť vydezinfikovane pred príchodom hráčov. Pre hráčov, resp. členov realizačného 
tímu domáceho mužstva je ideálny individuálny príjazd na štadión vlastným autom. 

b. Oddelený príchod mužstiev, resp. zabezpečenie dostatočného časového rozostupu medzi príchodmi 
jednotlivých mužstiev. 

c. V závislosti od konkrétneho štadióna zabezpečiť rozdielne cesty do šatní, resp. dostatočný časový ro-
zostup medzi jednotlivými mužstvami. 

2. Šatne (tímy a rozhodcovia) 

a. V prípade možnosti využiť voľné šatne, resp. miestnosti na rozdelenie jednotlivých tímov (napr. zá-
kladná jedenástka - striedajúci hráči, resp. rozhodcovia - delegát). 

3. Predzápasová rozcvička 

a. Zabezpečiť časový rozostup hráčov jednotlivých mužstiev pri príchode na rozcvičku a následne aj pri 
odchode z nej, aby sa predišlo súčasnému vstupu hráčov oboch mužstiev do šatní. 

4. Kontrola výstroja / vstup tímov na hraciu plochu 

a. Kontrola výstroja hráčov zo strany rozhodcu, prípadne asistenta rozhodcu bude z priestorových dôvo-
dov vykonaná na hracej ploche, až po vstupe obidvoch tímov na hraciu plochu. 

b. Oddelený vstup tímov na hraciu plochu, bez spoločného stretnutia v šatniach a spoločného vstupu na 
hraciu plochu.  

5. Vstup tímov na hraciu plochu 

a. Prvé vstupuje družstvo hostí, potom rozhodcovia a následne družstvo domácich.  

b. Z dôvodu hygienickej bezpečnosti – žiadne podávanie rúk. 

c. Žiadny detský sprievod hráčov na ihrisko, žiadny maskot, žiadna tímová fotografia (fotografi iba za 
bránou). 



              

                            Oblastný futbalový zväz Bardejov  

                                     Mlynská 1, 085 01 Bardejov 
 

 

6. Technická zóna / ihrisko 

a. Technické zóny „čisté“, iba tímy (výnimka pre zdravotníkov). 

b. Rozdelenie sedenia na lavičke: 

 Využitie každého 2 – 3 sedadla 

 Možnosť rozšírenia lavičky: na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha alebo doplne-
ným dodatočných miest (optimálne prekrytých) 

 Úprava technickej zóny (zväčšenie) 

7. Polčasová prestávka 

a. Oddelený vstup mužstiev a rozhodcov do šatní, najprv odchádza družstvo hostí, následne rozhodcovia 
a tak družstvo domácich. Nástup po prestávke rovnako ako pred zápasom. 

8. Pozápasové aktivity (press zóna) 

a. Press miestnosť a mixzóna ostávajú zatvorené. 

b. Tlačové konferencie prebiehajú iba vo virtuálnej podobe. 

c. Minimalizácia pozícií na interview a ich množstva v nadväznosti na hygienické opatrenia. 

9. Odjazd tímov 

a. Odjazd tímov (čas a miesto) oddelený, podobne ako pri príjazde. 
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C. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky 

1. Zástupca organizátora – domáceho klubu inštruuje všetky osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii zápasu 
na štadióne o základných hygienických opatreniach (prekrytie horných dýchacích ciest v šatní, dezinfekcia 
rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, dodržiavanie vzdialenosti). 

2. Zo strany účastníkov je potrebné minimalizovať dĺžku pobytu v šatni pred a po zápase. 

3. Usporiadateľská, resp. bezpečnostná služba na vstupoch kontroluje  hráčov, členov realizačných tímov, či-
novníkov klubov, divákov a ostatných účastníkov stretnutia vstupujúcich na štadión, kontroluje prekrytie 
horných dýchacích ciest a pýta sa na ich zdravotný stav. 

4. Organizátor – domáci klub zabezpečí dezinfekciu rúk pred alebo do všetkých miestností nachádzajúcich sa 
v priestoroch štadióna.   

5. Organizátor – domáci klub zabezpečí pravidelnú dezinfekciu podlahových plôch všetkých miestnosti 
v priestoroch štadióna.  

6. Jedlo a nápoje v rámci musia byť pripravené a zabalené obvyklou službou a dovezené na štadión. Externé 
a neznáme cateringové spoločnosti nie sú akceptované. 

7. Všetky fľaše na občerstvenie hráčov musia byť personalizované (štítok s menom) a určené pre konkrétnu 
osobu. 

8. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2m odstupov. 

9. Individuálne sprchy sú odporúčané, je možné zvážiť aj sprchovanie doma. 

10. Kluboví zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu 
v šatniach a spoločných priestoroch svojho družstva.  

11. Kluboví zdravotníci zodpovedajú za kontrolu a preverenie výsledkov RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie 

COVID –19 u hráčov a členov realizačného tímu svojho družstva. O uvedenej kontrole spracujú záznam na 
tlačive COVID-19 Testovanie členov realizačných tímov a hráčov (Príloha č. 1), ktorý pred stretnutím odo-
vzdajú na sekretariát ObFZ prostredníctvom delegovaných osôb (delegát zväzu, rozhodca) prípadne zašlú 
na e-mailovú adresu: sekretar@obfzbardejov.sk . 

12. Zástupca organizátora – hygienický zástupca – zodpovedá za kontrolu a preverenie výsledkov RT -PCR 
alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 u ostatných účastníkov stretnutia. O uvedenej kontrole spracujú záznam 
na tlačive Zoznam účastníkov stretnutia (Príloha č. 3), ktorý po skončení stretnutia odovzdajú na sekretariát ObFZ 
prostredníctvom delegovaných osôb (delegát zväzu, rozhodca) prípadne zašlú na e-mailovú adresu: sekre-
tar@obfzbardejov.sk . 

13. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali obzvlášť dohliadať na hygienické a prevenčné opat-
renia. 
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14. Personálne požiadavky: 

a. Osoby zodpovedné za dodržiavanie hygienických opatrení (Hygienický zástupca) 

b. Zvýšený počet zamestnancov zodpovedných za upratovanie a dezinfekciu priestorov 

c. Usporiadateľská alebo bezpečnostná služba na vstupoch / akreditačný systém.  

15. Priestorové požiadavky 

a. Miestnosť na izoláciu 

16. Materiálne požiadavky 

a. Dezinfekcia rúk / stojany, prípadne fľaše s hygienickým roztokom. 

b. Dezinfekcia na podlahy. 

c. Jednorazové rúška 

d. Personalizované fľaše na pitie 

17. DOLEŽITÉ: Verejná a mediálna pozornosť na futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na zod-
povedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy. 

18. DOLEŽITÉ: Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 3 
rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy. 

19. DODATOČNÉ ODPORÚČANIA: 

 Každá osoba – účastník stretnutia nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť. 

 Princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným účastníkom stretnutia.  

 Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené prostredníctvom úradnej správy ObFZ po zmenách vyhlášky ÚVZ. 
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Odporúčaný proces pri pozitívnom teste osoby 

 

1. Lekár / zdravotník klubu.  

a. Informácia zdravotníckym inštitúciám a koordinácia ďalšieho procesu. 

b. Zaslanie anonymnej informácie na sekretariát ObFZ.  

c. Ak je potrebný test pre hráča so symptómami, mal by byť vykonaný doma alebo formou drive in 
v aute. 

d. Okamžitá izolácia dotknutého hráča. 

e. Zorganizovanie kontrolného testu dotknutého hráča. 

f. Organizácia testovania osôb, ktoré prišli do styku s hráčom. 

g. Pozorovanie tímu a test klinických príznakov. 

h. Upozornenie a vysvetlenie situácie tímu (žiadna panika, strategické usmernenie tímu, kontrola hy-
gienických opatrení a pod.) 

2. Hráč 

a. Zavolať tímového lekára /zdravotník okamžite ak sa objavia príznaky. 

b. Okamžitá domáca izolácia vo forme individuálnej karantény, aby neboli ohrození členovia rodiny 
a spoluhráči. 

c. Vyhnúť sa namáhavej fyzickej činnosti v prípade prejavov choroby. 

d. Individuálny tréningový proces doma môže pokračovať aj po pozitívnom teste po konzultácii 
s lekárom.  

3. Klub 

a. Neinformovať okamžite médiá v prípade pozitívneho testu, keďže cieľom je potvrdenie choroby 
a presná dokumentácia šírenia choroby. 

b. Telefonická konzultácia s hráčom v prípade domácej starostlivosti a izolácie počas dvojtýždňovej 
karantény (bez symptómov)  alebo počas 3-4 dní po zmiznutí symptómov (v prípade choroby). 

c. Zabezpečiť dostatočne široký káder s ohľadom na možné zdravotné komplikácie.  


