Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 29 / 2018 – 2019 zo dňa 11.04.2019
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.04.2019/streda / o 17,30 hod.v Senici.
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
Prípravka -U11-MO ObFZ SE
ŠTK eviduje zaslané súpisky pre druţstvá prípraviek TJ Iskra Holíč a FK TJ Kúty pre jarnú časť
ročníka 2018/2019.
IV.liga–U15-ObFZ Senica – Skupina A
ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Kerko Šajdíkove Humence o odhlásení druţstva zo súťaţe.
ŠTK odstupuje v zmysle RS 2018/19 B/25/ŠTK/g Šaj.Humence na DK ObFZ s návrhom pokuty 100 €.
VI. Liga dorast U 19
Nadstavba:
Podľa Rozpisu súťaţí po odohratí základnej časti sa súťaţ rozdelí na dve skupiny:
a/ Družstvá umiestnené na 1. až 5. mieste budú hrať o majstra oblasti, dvojkolovo, body zo základnej
časti sa neprenášajú. Celkovo sa odohrá10 kôl, vţdy jedno muţstvo má voľno, t.j. kaţdé druţstvo
odohrá 8 stretnutí.
Druţstvám budú pridelené štartovné čísla 1 aţ 5 na základe umiestnenia po základnej časti, rozpis
stretnutí podľa Bergerových tabuliek pre 6 druţstiev, pričom číslo 6 predstavuje "voľno".
b) Družstvá umiestnené na 6. až 9.mieste budú hrať o umiestnenie, budú im pridelené štart.čísla 1 aţ
4 na základe umiestnenia po základnej časti, rozpis stretnutí podľa Bergerových tabuliek pre
4 druţstvá, pričom pri trojkolovom systéme kaţdé druţstvo odohrá 9 stretnutí, body zo základnej časti
sa neprenášajú. / Z dôvodu odhlásenia druţstva Bor.Sv.Jur bola vykonaná zmena /.
Termínová listina je uvedená v Rozpise súťaží na str.7, skupina o umiestnenie na 6. aţ 9. mieste
celkovo odohrá o 1 kolo menej, preto bude mať v termíne 1.5.2019 voľno.
VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE
Radošovce – vţdy v nedeľu o 10:00 hod.
23.kolo Sobotište – Rybky, po dohode klubov dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 17:00 hod.

Ján Cigánek v.r.
poverený vedením ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Komisia rozhodcov ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu ( 16 roční
a starší, muţi, ţeny ), aby sa prihlásili priamo predsedovi KR, Marián Bašnár, tel.: 0905 795 284.
Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy
Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com
Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com
Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !
Ospravedlnení R a DS :
Sobota 13.04.2019 : Šefčík Miroslav, Dutka Branislav (obaja ZsFZ), Otočka Jozef
Nedeľa 14.04.2019 : Matúš František
Sobota a nedeľa 13.-14.04.2019 : Kendi Alexander
Upozornenie R :
KR dôrazne upozorňuje rozhodcov Matúš F.,Otočka J. a Hušek J., aby obratom nahlásili veľkosti
(M,L,XL,XXL,XXL) dresov na sekretariát ObFZ, príp. osobne (skúška veľkosti).
KR dôrazne upozorňuje všetkých R o povinnosti nosiť na svojich dresoch nášivku FELBER, v prípade
nerešpektovania nariadenia, budú R riešení v Zmysle zásad pre činnosť R ( nedelegovanie na MS
dospelých a mládeţe, prípadne odstúpenie na DK ).

Oznamy :
KR berie na vedomie oznámenie R Štefana Daniša o ukončení evidencie pod TJ Chvojničan
Radošovce.
KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vţdy v piatok
do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktieţ oznamuje, ţe Obsadenie rozhodcov a delegátov na
najbliţšie kolo v týţdni bude uverejnené vţdy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú
uverejnené najneskôr v piatok do 17:oo hod. (ţltou farbou označ.), po 17:oo hod. oznámené
telefonicky/sms ( www.obfzsenica.sk / časť rozhodcovia / najbliţšie kolo ).
V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša Petra 0903
915 614 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.
Zapísal dňa : 10.04.2019
Peter Tokoš, tajomník KR
Marián Bašnár
predseda KR
IV.SPRÁVY DK
Vylúčený po ČK.
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :
U180 Filip Ivánek 1298466, TJ Kopčany MO dosp. Vylúčený za HNS – viacnásobné udretie päsťou
do hlavy hosťujúceho hráča po predchádzajúcom riskantnom podrazení podľa DP čl. 49/1b.
DS – pozastavenie výkonu športu na 6 ssN, podľa DP čl.49/2b od 08.04.2019.
Vylúčený po 2ŢK.
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast.výkonu športu na 1 súťaž.stretnutie , podľa
čl.9/2b2 a čl.37/3DP:
U181 Radoslav Ivánek 1165249, FK TJ Kúty II.tr. dosp od 08.04.2019
DS po 5 ŢK
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP
U182 Dušan Schlosser 1229569, TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. od 08.04.2019
U183 Marek Holič 1251001, FK Cerová MO dosp. od 08.04.2019
U184 Andrej Mach 1365571, TJ Baník Brodské MO ţiaci. od 30.03.2019, Hráč stretnutie odstál
06.04.2019
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4
U185 Vladimír Kudláč 1151229, TJ Druţstevník Popudinské Močidľany MO dosp.
DK berie na vedomie ţiadosť menovaného o zmenu DS, uloţenej U156, podľa čl.41/4 DP a RS B
čl.19 písmeno g podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od
10.04.2019 do 30.06.2019
U186 Mário Galba 1289872, TJ Tatran Jablonica MO dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U155, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 10.04.2019 do 30.06.2019
U187 Tomáš Benek 1213728, TJ Tatran Jablonica MO dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U154, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.04.2019 do 30.06.2019
U188 Rastislav Túma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráţe MO dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U153, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.04.2019 do 30.06.2019
U189 Lukáš Slezák 1126157, TJ Druţstevník Koválov II.tr dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U164, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 10.04.2019 do 30.06.2019
Disciplinárne sankcie:
U190 FK TJ Kúty II.tr dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubu k U179a za HNS –kritika voči R
počas stretnutia 16.kola TJ KERKO Šajdíkove Humence - FK TJ Kúty podľa čl. 48/1a trestá:
DS – pokuta 70,-€ a RP 10.-€ podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno k.

Pavol Škoda 1150751 – masér. Zákaz pretekárskej činnosti ,zákaz výkonu funkcie maséra a zákaz
vstupu do priestorov umoţňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 2 súťaţné
stretnutia nepodmienečne, podľa čl.48/2a od 08.04.2019
U191 TJ KERKO Šajdíkove Humence MO ţiaci. Odhlásenie druţstva ţiakov zo súťaţe podľa DP
čl64/1.DS – pokuta 100,-€ na návrh ŠTK podľa RS B čl.25 bod g a RP 5,- €
Oznam:
U179 FK TJ Kúty II.tr dosp. DK ţiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko
k nešportovému správaniu sa maséra hosťujúceho druţstva Pavol Škoda 1150751 počas stretnuta
16.kola TJ KERKO Šajdíkove Humence - FK TJ Kúty do 10.04.2019
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa
podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )
Ľuboš Štora
predseda DK
Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná
správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

