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II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. SPORTIKA CUP – Pohár ObFZ Senica 

a/ ŠTK oznamuje FK, ţe stretnutia 1.kola Sportika cupu sú povinné odohrať s loptami firmy Sportika, 

ktoré obdrţali vo štvrtok. 

b/ V zmysle RS 2019/20 čl.6 / bod 4 je moţné striedať max.5 hráčov. 

c/ Hráč, ktorý počas rozohratého ročníka Pohára ObFZ prestúpil do iného klubu, môţe za nový klub 

štartovať v jeho ďalšom priebehu. Štart hráča v novom klube je však vylúčený v prípade, ţe uţ odohral 

stretnutie rovnakého stupňa (kola) za iný klub. V takomto prípade môţe hráč nastúpiť aţ v ďalších 

kolách Sportika cupu. 

d/Stretnutia Sportika cupu  (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlţujú. Po 90 

minútach nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu v zmysle PF.Vystriedaný hráč sa uţ 

nemôţe do realizácie kopov zapojiť. 

e/ V zmysle DP čl.17/ 10 Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športu na určitý počet 

súťaţných stretnutí, nemôţe nastúpiť ani byť ako hráč uvedený v zápise o stretnutí v majstrovských 

stretnutiach za disciplinárne previnenie spáchané v majstrovskej súťaţi, ale v pohárovom stretnutí 

môţe nastúpiť. 

f/ V stretnutiach Sportika cupu štartujú hráči na platný reg.preukaz vedený v ISSF, sú aktívni  a  majú  

uvedenú klubovú príslušnosť vo FK, za ktorý na stretnutie Sportika cupu nastupujú. 

2.Výnimky hracích časov 

VI. Liga FELBER Dospelí 

Hlboké – vţdy v sobotu UHČ 

Pop.Močidľany – vţdy v sobotu UHČ 

Lakš.N.Ves – vţdy v sobotu UHČ 

Kopčany – vţdy v sobotu UHČ 

Štefanov – vţdy v sobotu UHČ 

Rybky – vţdy v sobotu UHČ, výnimka 6. kolo v nedeľu UHČ 

Spartak Stráţe – vţdy v nedeľu o 10:00 hod. 

Rohov – vţdy v nedeľu o 10:00 hod. 

Bor.Sv.Jur – vţdy v nedeľu striedavo UHČ a 3hod. pred UHČ 

3. kolo Cerová – Lakš.N.Ves, odohrá sa 18.8.2019 t.j. v nedeľu o 13:30 hod. 

5. kolo Štefanov – Šaštín, z dôvodu hodov sa odohrá 31.8.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

7. kolo Cerová – Rybky, z dôvodu oslavy sa odohrá 15.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. 

VI. Liga Dorast U19 

Cerová – vţdy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých 

Rohov – vţdy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých 

Mokrý Háj – vţdy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých 

Bor.Sv.Jur – vţdy v nedeľu striedavo 3 hod. a 6 hod. pred UHČ dospelých 

Unín – 3., 7., 8., 12. kolo v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých 

Kunov – vţdy v nedeľu o 10:00 hod., výnimka 2. a 4. kolo v nedeľu o 13:00 hod. 

1.kolo Mor.Sv.Ján – Mokrý Háj, odohrá sa 3.8.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

1. kolo Bor.Mikuláš – Čáry, odohrá sa 3.8.2019 t.j. v sobotu o 14:00 hod. 

2. kolo Kopčany – Cerová, odohrá sa 10.8.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

4. kolo Kopčany – Mor.Sv.Ján, odohrá sa 24.8.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

4. kolo Čáry – Cerová, odohrá sa 24.8.2019 t.j. v sobotu o 13:30 hod. 

6. kolo Kopčany – Štefanov, odohrá sa 7.9.2019 t.j. v sobotu o 13:30 hod. 

8. kolo Radošovce – Šaštín, odohrá sa 21.9.2019 t.j. v sobotu o 12:30 hod. 

9. kolo Kopčany – Radošovce, odohrá sa 28.9.2019 t.j. v sobotu o 12:30 hod. 

13. kolo Kopčany – Kúty, odohrá sa 26.10.2019 t.j. v sobotu o 11:30 hod. 

13. kolo Čáry – Kunov, odohrá sa 26.10.2019 t.j. v sobotu o 11:30 hod. 

 



VII. Liga DOUBLE STAR BET 

Smrdáky – vţdy v sobotu UHČ, výnimka 5. kolo v nedeľu UHČ 

Hradište p. Vr. – vţdy v nedeľu o 10:00 hod. 

Kunov – vţdy v nedeľu o 10:00 hod., výnimka 3. kolo v nedeľu UHČ 

1.kolo Kúty – Kunov, z dôvodu hodov sa odohrá 4.8.2019 t.j. v nedeľu o 17:00 hod. 

1. kolo Koválov – Smrdáky, z dôvodu oslavy sa odohrá 4.8.2019 t.j. v nedeľu o 17:00 hod. 

2. kolo Sekule – Kúty, odohrá sa 11.8.2019 t.j. v nedeľu o 14:00 hod. 

2. kolo Petrova Ves – Letničie, odohrá sa 11.8.2019 t.j. v nedeľu o 14:00 hod. 

3. kolo Smolinské – Kunov, po vzájomnej dohode sa odohrá v obrátenom poradí 18.8.2019 t.j. 

v nedeľu o 16:30 hod. v Kunove 

4. kolo Hradište p.Vr. – Koválov, odohrá sa 24.8.2019 t.j. v sobotu o 16:30 hod. 

5. kolo Čáry – Petrova Ves, z dôvodu oslavy sa odohrá 1.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:30 hod. 

6. kolo Sekule – Smrdáky, z dôvodu hodov sa odohrá 8.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. 

9. kolo Sekule – Hradište p.Vr., odohrá sa 29.9.2019 t.j. v nedeľu o 12:30 hod. 

10. kolo Rovensko – Smrdáky, z dôvodu hodov sa odohrá 6.10.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. 

13. kolo Sekule – Čáry, odohrá sa 27.10.2019 t.j. v nedeľu o 11:30 hod. 

VIII. Liga SPORTIKA Dospelí 

Dojč – vţdy v sobotu UHČ 

Vrádište – vţdy v sobotu UHČ 

Prietrţ – vţdy v sobotu UHČ, výnimka 8. kolo v nedeľu UHČ 

Podbranč – vţdy v sobotu UHČ, výnimka 6. kolo v nedeľu UHČ 

Košariská – vţdy v nedeľu UHČ 

Bukovec – vţdy v nedeľu UHČ 

1. kolo Prietrţ – Chropov, po dohode klubov sa odohrá 12.10.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

2. kolo Košariská – Bukovec, po dohode klubov sa odohrá 13.10.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. 

5. kolo Bukovec – Chropov, odohrá sa 7.9.2019 t.j. v sobotu o 16:00 hod. 

9. kolo Trnovec – Chropov, z dôvodu hodov sa odohrá 6.10.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. 

IV. liga Ţiaci U15 

Skupina B 

Mor.Sv.Ján – vţdy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých  

9. kolo Kopčany – Stráţe, odohrá sa 26.10.2019 t.j. v sobotu o 9:30 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

Kunov – vţdy v sobotu o 10:00 hod., výnimka 6. a 8. kolo v sobotu o 12:30 hod. 

3. kolo Koválov – Šajd.Humence, odohrá sa 31.8.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod. 

Skupina B 

4. kolo Sekule – Čáry, odohrá sa 8.9.2019 t.j. v nedeľu o 13:30 hod. 

6. kolo Gbely – Mor.Sv.Ján, odohrá sa 22.9.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

7. kolo Sekule – Brodské, odohrá sa 29.9.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

9. kolo Sekule – Kopčany, odohrá sa 13.10.2019 t.j. v nedeľu o 12:30 hod. 

10. kolo Gbely – Lakš.N.Ves, odohrá sa 20.10.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

11. kolo Sekule – Gbely, odohrá sa 27.10.2019 t.j. v nedeľu o 14:30 hod. 

3.Oznamy 

a) ŠTK vyzýva FK k podaniu ţiadostí cez ISSF o výnimky HČ pre jesennú časť súť. roč.2019/20 v kat. 

U15, U11 a U9 do 30.7.2019. ŠTK upozorňuje na obmedzenie pre HČ mládeţ. stretnutí najneskôr  

3 hod. pred UHČ dospelých. 

b) ŠTK vyzýva FK na zaslanie tlačív o  štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii(tzv. ostaršenie hráča) 

ešte pred zaradením hráča do nominácie na prvé majstrovské stretnutie vo vyššej kategórii. 

Tlačivo je na web.stránke ObFZ v časti legislatíva/ tlačivá. 

 

                                        Ján Cigánek  

                                        predseda ŠTK 

 

 

 



III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy najneskôr 7 dní pred majstr.stretnutím: 

Rozhodcovia:peto.tokos.88@gmail.com,miroslavlinet371@gmail.com, 

Delegáti – feropatka@gmail.com   

Ospravedlnení R : 

Sobota 27.7.2019 : Šturdík, Bednár 

Sobota/Nedeľa 27.-28.7.2019 : Knap, Lapoš, Otočka, Hurbánek, Thao, Dutka B., Rusinko 

Nedeľa 28.7.2019 : Regásek , Kopúnek a Lipovský do prihlásenia 

Nominačná listina R – jeseň 2019 : 

I.Skupina : Hušek, Kendi, Knap, Lapoš, Otočka, Šturdík, Tubl, Vlk 

Medziskupina : Matúš 

II.Skupina : Bednár, Blaha, Čech, Daniš, Dzindzik, Hurbánek, Jablonický, Kopúnek, Lipovský, 

Petrovič, Polakovič, Regásek, Šturdík, Thao 

Členský poplatok ( R ) 2019/2020 : 

KR upozorňuje rozhodcov (Bednár,Hušek,Kendi,Vlk), ţe v prípade neuhradenia členského poplatku  

do piatka 26.7.2019, nebudú delegovaní na majstrovské stretnutia 1.kola Sportika Cupu. 

Oznamy R : 

KR upozorňuje všetkých R, ţe od nového ročníka 2019/2020 je povinnosť nosiť nové dresy zn. 

Sportika s logom FELBERu vo všetkých súťaţiach ObFZ Senica ! 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov,aby v prípade udelenia OT ( ŢK, 2.ŢK/ ČK ) členom realizačného 

tímu uviedli danú skutočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tieţ zaslali 

podanie na DK. 

KR upozorňuje R na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré sú uverejnené  na webovej stránke 

ObFZ Senica / www.obfzsenica.sk /.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 

18:00 hod (ţltou farbou označ.), po 18:00 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. 

 

                                        Marián Bašnár 

                                        predseda KR 

IV.SPRÁVY DK : 

 
1.Ţiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu šport.činnosti podľa DP čl.37/6                                                                                                                                                                                                

U02 Miroslav Veselý  1124277 TJ Druţstevník  Koválov II.tr dosp. (U282).  

DK na základe ţiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl.37/6,uvoľňuje 

menovanému pozastavenie športovej činnosti od 25.07.2019( 30,-€ zberná faktúra) 

2.Disciplinárne sankcie: 
U01 Jozef Čech 1319535 Rozhodca.  

Na základe odstúpenia KR –nesprávny postup R pred stretnutím ŠFK Štefanov  -  TJ Slovan Šaštín – 

Stráţe  podľa DP č.64/1a . DK trestá DS – pokarhanie  podľa DP čl.64 a RP 10,-€ 

3.Oznam:  

DK oznamuje klubom, ţe hráč, ktorý v poslednom kole súťaţ.roč.2018/2019 bol napomínaný 5xŢK a 

9xŢK, môţe podľa DP  čl.37/6 písomne poţiadať  do začiatku nového súťaţ. ročníka o určenie pokuty 

namiesto pozast. výkonu šport. činnosti v novom súťaţ.roč.2019/2020. Ak hráč stanovenú pokutu 

zaplatí ,DS – pozast.výkonu šport.innosti sa ruší a hráč môţe v 1.kole nového súťaţ.ročníka nastúpiť 

na stretnutie. Ţiadosť  je potrebné označiť s názvom:“ Ţiadosť o určenie pokuty za pozastavenie 

výkonu športovej činnosti“ a doručiť ju v stanovenej lehote formou Podania na DK ObFZ Senica. 

Stanovené finančné pokuty sú: Dospelí -  30,- €, Dorast - 10,- €, Ţiaci a prípravka  0,- € 

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov  na DP čl.17/ ods.12 a to: 

Ak uloţená discipl.sankcia nemôţe byť vykonaná v súťaţi, v ktorej bola uloţená, previnilec vykoná 

discipl.sankciu v súťaţi, v ktorej hrá druţstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to 

z dôvodu transferu do klubu v  inej súťaţi alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie ,alebo z dôvodu 
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postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe ţiadosti previnilca alebo klubu, v 

ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie. 

Sportika cup: 

DP čl.37 bod 7-9: 

„V pohárovej súťaţi sa napomenutia evidujú a postihujú samostatne. 

Za napomenutie hráča v pohárovej súťaţi sa po kaţdom 3. napomenutí  hráčovi uloţí bez 

prerokovania disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie. 

Do nového ročníka pohárovej súťaţe sa napomenutia ani discipl.sankcie za napomenutia neprenášajú. 

DK môţe určiť, ţe previnilec si discipl.sankciu na počet súťaţ.stretnutí uloţenú mu po poslednom 

pohárovom stretnutí jeho klubu v pohárovej súťaţi vykoná v majstr.stretnutiach súťaţného ročníka. 

DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloţenú povinnosť – prerušenie všetkých 

disciplinárnych sankcii na konci jarnej časti súťaţného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať 

na začiatku jesennej časti ročníka 2019/2020 ( DP čl.17/8 a 34/7) 

 

                                  Ľuboš Štora 

                           Predseda DK 

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU : 

 

a/ Vyţrebovanie majstr.súťaţí je zverejnené v ISSF a na stránke www.futbalnet.sk. 

b / v ISSF je novinka -  elektronické registračné preukazy (ERP).  

    Proces objednávania ERP prináša v ISSF nasledovné zmeny: 

- zrušilo sa exportovanie preukazov do výroby – plastové RP sa nevydávajú  

- na detaile osoby pribudla nová záloţka ‘História fotiek’. Na tejto záloţke je historický prehľad 

všetkych RP, ktoré mala osoba vystavené 

- fotografie hráčov sa zobrazujú aj v nominácii na stretnutie 

- na detaile ţiadosti ERP pri schvaľovaní matrikárom je blok, ktorý bude zobrazovať matrikárovi na 

porovnanie predošlú fotografiu danej osoby a novú fotografiu,aby matrikár vedel zabezpečiť, ţe osoba 

nahrala aktuálnu (novšiu) fotografiu ako bola predošlá. 

ERP majú platnosť 2 roky. 

c/ Článok 43 SP : Registračný preukaz a identifikácia hráča 

1)Hráč musí mať platný registračný preukaz. 

2)Registračný preukaz nemôţe byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom 

3)Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je moţné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu 

v ISSF. 

4/ Článok 49 SP : 

Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni druţstiev. Kapitán kontrolovaného 

druţstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho druţstva a kapitán druhého druţstva overuje ich 

identitu podľa údajov a fotografie v ISSF. 

 

                                        Miroslav Maca 

                                        sekretár ObFZ 

 

                                               

 


