Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 6 / 2019 – 2020 zo dňa 21.08.2019
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1.Výnimky hracích časov :
VII. Liga DOUBLE STAR BET Dospelí
6.kolo Petrova Ves - Kunov, z dôvodu osláv 8.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:00 hod.
VIII. Liga SPORTIKA Dospelí
4. kolo Chropov - Vrádište, po vzájomnej dohode sa odohrá v obrátenom poradí 31.8.2019 t.j.
v sobotu o 16:30 hod. vo Vrádišti
VI. Liga MO Dorast
5. kolo Mor.Sv.Ján - Radošovce, po vzájomnej dohode sa odohrá v obrátenom poradí 29.8.2019 t.j.
vo štvrtok o 10:00 hod. v Radošovciach
IV. Liga Ţiaci U15
Skupina B
Spartak Stráže - vždy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých
Prípravky U11
Skupina A
2. kolo Šajdíkove Humence - Kunov, po vzájomnej dohode sa odohrá v obrátenom poradí 29.8.2019
t.j. vo štvrtok o 10:00 hod. v Kunove
3. kolo Radošovce - Jablonica, 1.9.2019 t.j. v nedeľu o 11:00 hod.
4. kolo Unín - Kunov, 5.9.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.
8. kolo Unín - Holíč, 5.10.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod.
Skupina B
Mor.Sv.Ján – vždy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých
3. koloMor.Sv.Ján - Kúty, 3.9.2019 t.j. v utorok o 18:00 hod.
Prípravky U9
Holíč - vždy v sobotu o 14:00 hod.
Petrova Ves - vždy v nedeľu o 13:30 hod
1. kolo Gbely - Bor.Sv.Jur, 31.8.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod.
3. kolo Gbely – Holíč, 14.9.2019 t.j. v sobotu o 10:00 hod.
5. kolo Gbely – Hlboké, 28.9.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod.
7. kolo Gbely – Šaštín, 12.10.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod.
9. kolo Gbely – Skalica B, 26.10.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod.
2) Podrobný postup pri práci v ISSF pre rozhodcu laika-prípravky
1.Pred stretnutím domáci a hosťujúci tímový manažér vyplní nomináciu hráčov a zoznam
funkcionárov, ktoré musí uložiť.
2.Po tomto úkone domáci manažér otvorí Zápis o stretnutí v režime „Rozhodca/laik“.
3. Následne je potrebné uzavrieť nomináciu domácich aj hostí.
4. V ďalšom kroku v Zápise o stretnutí vyplní nasledovné údaje: typ hracej plochy, počet
usporiadateľov, počet divákov, hlavný usporiadateľ.
Po vyplnení uvedených údajov je nutné Zápis o stretnutí uložiť.
5.Po stretnutí domáci manažér zaeviduje strelcov gólov a to nasledovne: klikne na ikonu lopty v
riadku s číslom a menom strelca, pričom sa v popredí otvorí nové okno, do ktorého sa zapíše minúta
strelenia gólu. Takto postupne zaeviduje všetkých strelcov v stretnutí.
Poznámka:Hráč, ktorý je uvedený ako náhradník a dal gól, manažér ho musí vystriedať za hráča ,
ktorý už po vystriedaní nedosiahol gól. Striedanie sa vykoná nasledovne – je treba kliknúť na ikonku v
stĺpci striedanie a v riadku príslušného hráča, potom treba len nahodiť minútu a kto nastúpil, resp.
vystriedal hráča a potvrdiť striedanie. Potom sa dá hráčovi,ktorý nastúpil nahodiť dosiahnutie gólu
systémom popísaným v hornej časti.
6. Pred uložením a uzavretím Zápisu o stretnutí sa odporúča skontrolovať údaje z bodu 4, ako aj hrací
čas, prestávku, polčasový výsledok a konečný výsledok.

7.Až je keď je Zápis o stretnutí takto uložený, Správca súťaže (ŠTK ObFZ) Zápis o stretnutí už len
skontroluje a uzavrie.
8. Zápisy o stretnutí musia spĺňať všetky požiadavky ako pri stretnutí dospelých. V prípade, že
stretnutie rozhoduje „laik“, za vyplnenie a odoslanie zápisu do 24 hodín zodpovedá domáci klub. Pri
prvom prípade nesplnenia tohto termínu, bude domáci klub napomenutý . Pri druhom prípade bude
FK odstúpený na DK s návrhom na pokarhanie a po každom nasledujúcom previnení bude domácemu
FK udelená pokuta vo výške 20,- €.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.
Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 28.8.2019.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Ospravedlnení R :
Sobota 24.08.2019 : Dutka B.
Sobota/Nedeľa 24-25.8.2019 : Otočka, Petrovič, Hurbánek, Kopúnek
Obsadenie 2.kola Sportika Cup :
KR informuje, že obsadenie rozhodcov 2.kola Sportika Cupu bude uverejnené v pondelok,26.8.2019
na webe obfzsenica.sk / časť rozhodcovia / 2.kolo Sportika Cup.
Oznamy :
KR dáva na vedomie FK a DO, že konfrontácia sa vykoná na základe vytlačenej Zápasovej súpisky
alebo cez multifunkčné zariadenia, pomocou ktorého si kapitán a vedúci mužstva skontroluje totožnosť
hráčov. Registračné preukazy nie je preto potrebné predkladať DO pred stretnutím. Tento postup sa
použije i pri súťažiach dospelých, kde konfrontácia nie je povinná.
KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade udelenia OT ( ŢK, 2.ŢK/ ČK ) členom realizačného
tímu, aby uviedli danú skutočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tiež zaslali
podanie na komisiu DK.
KR doporučuje rozhodcom, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR (i príp. DZ)
a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša 0903 915 614
alebo p. Lineta 0908 521 170.
Marián Bašnár
predseda KR
IV.SPRÁVY DK :
Vylúčený po ČK.
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :
U18 Erik Pagáč 1294568, TJ Spartak Šaštín - Stráže MO dosp.
Vylúčený za HNS –podrazenie súpera, zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred PÚ podľa DP čl.
46/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 2ssN, podľa DP čl.46/2 od 19.08.2019.
U19 Lukáš Sloboda 1204003, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp.
Vylúčený za HNS - hanlivé a urážlivé výroky voči rozhodcovi podľa DP čl. 48/1c DS – pozastavenie
výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b od 19.08.2019.
U20 Andrej Mach 1240547, TJ Družstevník Rovensko II.tr dosp.
Vylúčený za HNS –zabránenie gólu rukou na bránkovej čiare podľa DP čl. 46/1a DS – pozastavenie
výkonu športu na 1ssN, podľa DP čl.46/2 od 19.08.2019.
Vylúčený po 2xŢK.
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozast.výkonu športu na 1 ss , čl.9/2b2 a čl.37/3DP:
U21 Radovan Drgon 1309609, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp. od 19.08.2019
U22 Peter Portel 1209259, TJ KERKO Šajdíkove Humence II.tr dosp. od 19.08.2019
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4
U23 Patrik Václavek 1230569, TJ KERKO Šajdíkove Humence II.tr dosp.

DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U10, čl.41/4 DP a RS B čl.19
písmeno f, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 str.) a určuje skúšobnú dobu od 21.08.2019
do 30.11.2019
Disciplinárne sankcie:
U24 TJ Tatran Jablonica II.tr. dosp.
DK berie na vedomie stanovisko klubov a za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia
2.kola Jablonica- Čáry - HNS –hanlivé, urážlivé výroky a prejavy hanobiace príslušnosť k rase voči
hosťujúcemu hráčovi divákom čl.57/1a,g DP. a trestá: DS – pokutou 90,-€ a RP 10,-€ čl. 57/2 DP.
U25 TJ KERKO Šajdíkove Humence II.tr. dosp.
DK berie na vedomie stanovisko klubov a za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 2.kola
Šaj. Humence- Rovensko - HNS – vbehnutie diváka na HP a hanlivé a urážlivé výroky diváka voči R
podľa čl.57/1c DP. a trestá: DS – pokuta 20,-€ a RP 10,-€ podľa DP článku 57/2.
DK ukladá klubu ochranné opatrenie zákaz vstupu diváka Ivan Václavek 1060703 na domáce
stretnutia dospelých TJ Kerko Šaj.Humence od 21.08.2019 do 30.09.2019 podľa čl.20/1,2,3, DP
Oznam:
DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na DP čl.17/ ods.12 :
Ak uložená discipl. sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bola uložená, previnilec vykoná
disciplinárnu sankciu v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť,
a to z dôvodu transferu do klubu v inej súťaži alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie ,alebo
z dôvodu postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca
alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie.
DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých
disciplinárnych sankcii na konci jarnej časti súťažného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať na
začiatku jesennej časti ročníka 2019/2020 ( DP čl.17/8 a 34/7)
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

