
Ú  R  A  D  N  Á     S  P  R  Á  V  A 

č. 4 / 2019 – 2020  zo dňa 08.08.2019 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Výnimky hracích časov 

VI. Liga FELBER Dospelí 

10. kolo Lakš.N.Ves – Hlboké, 6.10.2019 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. 

VI. Liga Dorast U19 

1. kolo Bor.Mikuláš – Čáry, 3.11.2019 t.j. v nedeľu o 11:00 hod. 

VIII. Liga SPORTIKA Dospelí 

4. kolo Prietrž – Osuské, 1.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:30 hod. 

5. kolo Vrádište – Chvojnica, 8.9.2019 t.j. v nedeľu o 16:00 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

7. kolo Cerová – Unín, 28.9.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

2. Oznamy 

a) Zoznam hráčov s povolením štartu vo vyššej vekovej kategórii podľa čl. 46/2 SP: 

V kategórii dospelých: 

-  Rovensko: Vizváry Filip (1308543) 

- Borský Mikuláš: Cvečka Štefan (1314854), Michalica Tomáš (1310090) 

- Spartak Stráže: Krchňavý Krištof (1309314) 

- Unín: Masaryk Benjamín (1332155), Mihál Dominik (1320035), Perička Bedřich (1320036) 

- FK Cerová: Krúžek Samuel (1375024) 

- TJ Kopčany: Veselý Adam(1309515),NegreanMichal(1311713) 

- TJ Slovan Šaštín  : Zajíček Martin (1311042) 

- ŠK Baník Čáry: Kralovič Martin (1309909), Havel Denis (1353343) 

V kategórii dorastu U19: 

 - TJ Družstevník Senica, časť Kunov: Sivák Sebastián (1340673), Manďák Hugo (1325989) 

b) ŠTK vyzýva nasledovné FK k predloženiu vyplneného a potvrdeného tlačiva „Povolenie štartu 

hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa čl. 46 SP“ v termíne do 13.8.2019. 

 - FK Cerová: MarcusUhrínek (1341287) 

 - TJ Slovan Šaštín-Stráže: Martin Daniel (1402907) 

 - TJ Slavoj Moravský Svätý Ján: AlexZeithaml (1402873) 

 - FK TJ Kúty: Matúš Královič (1331942) 

 - TJ Chvojničan Radošovce: Ondrej Chrenka (1318518) 

 - TJ Kopčany: Michal Hladík (1351015) 

 - FC Družstevník Rybky: Dominik Surový (1313037) 

 - TJ Kopčany: Alex Praženka (1311634),  

 - FK Cerová: Adrián Roman (1308588) 

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87. 

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 14.8.2019. 

 

                                        Ján Cigánek  

                                        predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Vysvetlenie Pravidla 16 – kop od bránky : 

Brankár zdvihnutím lopty nohou túto prihráva jeho spoluhráčovi na hlavu/prsia a táto je následne 

vrátená brankárovi. Ak dôjde k tomuto spôsobu znovu nadviazania na hru, rozhodca nechá kop od 

bránky opakovať, bez akejkoľvek disciplinárnej sankcie. 

Pri zahrávaní kopu od bránky skôr než je lopta v hre, musia byť všetci hráči súperovho družstva mimo 

pokutového územia./ Výklad KR SFZ/ 

 



Ospravedlnení R : 

Sobota 10.08.2019 : Kendi, Petrovič, Polakovič, Lipovský, Sobota/Nedeľa 10.-11.8.2019 : Kopúnek 

Sťaţnosť na R : 

KR berie na vedomie sťažnosť TJ Chvojničan Radošovce, odpoveď bola zaslaná formou ISSF. 

Oznamy : 

KR dôrazne upozornuje R Polakovič, Daniš, Bednár i FK TJ Kúty, podľa RS 19/20 čl.6 ods. a) 

v zápise o stretnutí musí byť max. počet náhradníkov 7 ! ( neplatí pre súťaže prípraviek ) 

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

vo všetkých súťažiach ObFZ Senica ! 

KR dôrazne upozorňuje R Daniš, Bednár o dodržiavanie nosenia jednotnej farby nových dresov zn. 

Sportika počas stretnutia, v prípade nerešpektovania budete riešení v Zmysle zásad pre činnosť. 

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

tímu uviedli danú skutnočnosť 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.P.Tokoša 0903 915 614 

alebo p. M.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 :                                                                                                                                                                                                 

U06 Dominik Rosa 1239743, FK Smrdáky II.tr dosp. Vylúčený za HNS – vrazenie do súpera 

nadmernou silou v strede hracej plochy a následne kopnutie ležiaceho súpera na zemi do hlavy 

v prerušenej hre   podľa DP čl. 49/1a,b DS – pozastavenie výkonu športu na 6ssN, podľa DP 

čl.49/2a,b od 05.08.2019. 

U07 Kevin Barkóci 1314425, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO  dosp. Vylúčený za HNS – udretie súpera 

päsťou do oblasti tváre vykonané nadmernou silou podľa DP čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu 

športu na 4ssN, podľa DP čl.49/2b od 05.08.2019. 

Disciplinárne sankcie: 
U08 TJ Druţstevník Rovensko II.tr. dosp.DK na základe stanoviska delegovaných osôb a vyjadrenie 

klubu,  disciplinárna komisia uzatvorila prípad bez ďalších discipl.opatrení. podľa DP čl.38 /2 

U09TJ Tatran Jablonica II.tr. dosp. DK na základe stanoviska delegovaných osôb a vyjadrenie FK , 

disciplinárna komisia uzatvorila prípad bez ďalších disciplinárnych opatrení. podľa DP čl.38 /2 

Oznam:  

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

Ak uložená discipl.sankcia nemôže byť vykonaná v súťaži, v ktorej bola uložená, previnilec vykoná 

discipl. 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 

discipl.sankcii na konci jarnej časti súťaž. roč.2018/2019, 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 


