Organizácia súťaže Galantská Interliga po opatreniach z 1.10.2020.
Galantská Interliga na základe opatrení UVZ SR vydaných k 1.10.2020 do odvolania upravuje OZ
Galantská Interliga organizáciu svojej súťaže nasledovne:
1,
Súťaž sa od 1.10.2020 bude hrať BEZ účasti obecenstva a fanúšikov. Vstup do areálu ZŠ Z. Kodálya
bude umožnený len hráčom mužstiev, ktorí maju v daný deň zápas a ich realizačnému tímu v počte max. 3
ľudia.
2,
Do areálu bude súčasne povolený vstup len hráčom a ich realizačnému tímu s prekrytím horných
dýchacích ciest (rúškom, respirátorom alebo šálom). Prekrytie horných dýchacích ciest musia mať
počas celej doby, po ktorú sa budú nachádzať v areáli ZŠ.
Výnimku z tohto pravidla majú len hráči na hracej ploche. Výnimku majú aj striedajúci hráči, pod
podmienkou, že sa v jeho blízkosti NEBUDE zdržiavať iná osoba bližšie ako 2 metre, tzn. hráči na
striedačke musia byť od seba vzdialení na min. 2 metre, alebo si musia nasadiť prekrytie horných
dýchacích ciest.
3,
Do oploteného priestoru okolo ihriska bude umožnený vstup len hráčom a členom realizačného tímu
mužstiev, ktorí majú na danú hodinu plánovaný zápas. Po odohratí zápasu tento priestor čo najrýchlejšie
opustia a následne do priestoru vojdú hráči nasledujúceho zápasu.
4,
V areáli je zákaz podávania rúk.
5,
Zákaz podávania, alebo konzumovania pokrmov alebo nápojov.
6,
Zákaz používania rozlišovačiek. Vedúci mužstiev musia zabezpečiť, aby ich hráči mali na zápase dres,
alebo tričko v jednotnej farbe.
7,
Na každé kolo vyčlenia dve vybrané mužstvá po jednom hráčovi, ktorý bude pomáhať s organizáciou
súťaže počas súťažného kola. Rozpis rozdelenia mužstiev na jednotlivé kolá zabezpečí OZ. Mužstvá sú
povinné nahlásiť svoju nomináciu do organizačného tímu týždeň pred kolom, na ktoré nominujú svojho
zástupcu.
8,
V prípade, že sa hráčovi, alebo členovi realizačného tímu prejaví akútne respiračné ochorenie (napr.
horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je táto osoba povinná zostať v domácej karanténe.
9,
Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
10,
Pokiaľ hráč, alebo člen realizačného tímu nebude rešpektovať tieto opatrenia, rozhodca, alebo
organizátor zápas predčasne ukončí s výsledkom 0:3 v neprospech mužstva, ktorého člen
opatrenia nedodržiaval.
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