Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 30 / 2018 – 2019 zo dňa 18.04.2019
I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU
1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:
Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 24.04.2019/streda / o 17,30 hod.v Senici.
Predsedovia OK o 17,45 hod.
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
VI. Liga dorast
ŠTK na svojom zasadnutí vytvorila v systéme ISSF dve skupiny pre nadstavbovú časť podľa US č.29,
ktorá sa začína 1.kolom v nedeľu 28.4.2019 o 14:00 hod.
ŠTK bude akceptovať žiadosti o zmenu hracieho času v 1.kole len po dohode oboch klubov.
ŠTK žiada FK o nahlásenie žiadostí o výnimky hracieho času od 2.kola najneskôr do 23.4.2019.
Hracím časom dorastu je nedeľa 2,5 hod. pred úradným hracím časom dospelých.
1.kolo skupina o víťaza
1.kolo skupina o umiestnenie
Radošovce – voľno
Bor. Mikuláš – Šaštín
Kopčany – Kunov
Štefanov – Mor. Sv. Ján
Kúty – Sobotište
VII. Liga dospelí
24. kolo Kunov – Štefanov, podľa Rozpisu súťaží 2018/2019 časť A bod 6/h ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie dňa 1.6.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod.
VIII. Liga dospelí SE+MY
13.kolo Vrbovce – Košariská, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2019 t.j. v stredu o 17:00 hod.
Prípravka –U11-MO ObFZ SE skupina A
11.koloBorský Mikuláš –Šaštín, stretnutie sa odohrá dňa 19.4.2019 t.j. v piatok o 15:00 hod.
14.koloKoválov – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 18.4.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.
14.kolo Hlboké – Lakš. Nová Ves, stretnutie sa odohrá dňa 23.4.2019 t.j. v utorok o 16:00 hod.
Informácie k nadstavbovej časti:
1.kolo sa odohrá uţ v stredu 1.5.2019 !!!
Podľa Rozpisu súťaží po odohratí posledného 11.kola základnej časti sa súťaž rozdelí na 4 skupiny
nadstavbovej časti, body zo základnej časti sa neprenášajú.
A) Skupina o majstra-dvojkolovo za účasti družstiev z 1. a 2. Miesta skupiny A, B a C po základnej
časti, každé družstvo odohrá 10 stretnutí.
B) Skupina o 7.-12.miesto-dvojkolovo za účasti družstiev z 3. a 4.miesta skupiny A, B a C po
základnej časti, každé družstvo odohrá 10 stretnutí.
C) Skupina o 13.-18.miesto -dvojkolovo za účasti družstiev z 5. a 6.miesta skupiny A, B a C po
základnej časti, každé družstvo odohrá 10 stretnutí.
D) Skupina o 19.-23.miesto-dvojkolovo za účasti družstiev zo 7. a 8.miesta skupiny A a C a7.miesta
skupiny B po základnej časti, každé družstvo odohrá 8 stretnutí.
Prípravka –U9-MO ObFZ SE
10.koloSenica – Borský Mikuláš, stretnutie sa odohrá dňa 17.4.2019 t.j. v stredu o 18:00 hod.
10.koloŠaštín – Unín, stretnutie sa odohrá dňa 1.5.2019 t.j. v stredu o 12:00 hod.
OZNAMY:
1. ŠTK upozorňuje futbalové kluby na vyhotovenie Zápisu o stretnutí v ISSF pre stretnutia
rozhodované laikom, ihneď po skončení stretnutia za prítomnosti vedúcich oboch družstiev.
2.Zároveň ŠTK upozorňuje FK na svojvoľné porušovanie všeobecného ustanovenia Rozpisu súťaží
2018/2019 časť A bod 6/g „Zmeny ( začiatok, termín, poradie a miesto stretnutia ) možno zmeniť len
so súhlasom ŠTK ObFZ.“
Vočirozhodnutiam ŠTK ObFZSenica je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa24.4.2019

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, muži, ženy ), 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 !
Pochvaly R :
TJ Kerko Šajdíkové Humence – R Tubl Milan (17.kolo,VII.liga dospelí, Petrova Ves – Š.Humence)
TJ Družs. Koválov – R Lapoš Ján (17.kolo,VII.liga dospelí, Koválov – Vrádište)
Odstúpenie R na DK :
KR na základe správy DPR (19.kolo,VI.ligu,Sobotište-Cerová) odstupuje R Hušek Ján a AR1 Thao
Tran Dinh s návrhom pokuty 10,- € , v Zmysle zásad pre činnosť.
Oznamy :
KR dôrazne upozorňuje rozhodcov o včasný príchod pred začiatkom stretnutia (min. 45 minút).
KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok
do 12:00 hod www.obfzsenica.sk a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na
najbližšie kolo v týždni bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú
uverejnené najneskôr v piatok do 17:00 hod (žltou farbou označ.), po 17:00 hod oznámené
telefonicky/sms ( www.obfzsenica.sk / časť rozhodcovia / najbližšie 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 : 17.04.2019
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 :
U192 Patrik Kovár 1310329, FC Sekule II.tr dosp. Vylúčený za HNS – hrubé urážlivé výroky voči R
podľa DP čl. 48/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b od 14.04.2019.
Vylúčený po 2xŢK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu
na 1 súťaţné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:
U193 Tadeáš Bílek 1311627,FC Sekule II.tr. dosp od 14.04.2019
U194 Radovan Šefčík 1165741,FK Oreské MO dosp od 15.04.2019
Disciplinárne sankcie:
U195 Ján Hušek 1319535 – Rozhodca- na základe odstúpenia KR – porušenie Zásad pre činnosť
rozhodcu podľa DP čl.64/1a.DK trestá pokutou 10,-€ podľa čl.12/6 DP a RP 10,- €
U196 Thao Tran Dinh 1310450 –Rozhodca- na základe odstúpenia KR – porušenie Zásad pre
činnosť rozhodcu podľa DP čl.64/1a.DK trestá pokutou 10,-€ podľa čl.12/6 DP a RP 10,- €
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 týţdenníku 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.

