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

č. 3 / 2019 – 2020  zo dňa 01.08.2019 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Výnimky hracích časov : 

VI. Liga FELBER Dospelí 

3. kolo Bor.Mikuláš – Dubovce, 18.8.2019 t.j. v nedeľu o 13:30 hod.                  

4. kolo Radošovce – Sobotište, 25.8.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

11. kolo Radošovce – Lakš.N.Ves, 13.10.2019 t.j. v nedeľu o 10:00 hod. 

VI. Liga Dorast U19 

3. kolo Bor.Mikuláš – Rohov, 17.8.2019 t.j. v sobotu o 13:30 hod. 

11.kolo Radošovce – Čáry, 13.10.2019 t.j. v nedeľu o 12:30 hod. 

VIII. Liga SPORTIKA Dospelí 

Chvojnica – vţdy v nedeľu UHČ 

IV. liga Ţiaci U15 

Skupina A 

4. kolo Cerová – Sobotište, 21.9.2019 t.j. v sobotu o 12:30 hod. 

Skupina B 

Bor.Sv.Jur – vţdy v sobotu 3 hod. pred UHČ dospelých 

Prípravky U11 

Skupina A 

1. kolo Cerová – Holíč, 24.8.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

2. kolo Petrova Ves – Radošovce, po vzájomnej dohode sa odohrá v obrátenom poradí 29.8.2019 t.j. 

vo štvrtok o 12:00 hod. v Radošovciach 

3. kolo Cerová – Petrova Ves, 31.8.2019 t.j. v sobotu o 16:00 hod. 

5. kolo Cerová – Šajd.Humence, 14.9.2019 t.j. v sobotu o 15:30 hod. 

9. kolo Cerová – Koválov, 12.10.2019 t.j. v sobotu o 15:00 hod. 

Skupina B 

2. kolo Kúty – Gbely, 28.8.2019 t.j. v stredu o 16:00 hod. 

2. Oznamy: 

a) ŠTK schvaľuje striedavý štart hráčov:Marek Nesnadný (TJ Iskra Holíč –TJ Kopčany) a Richard 

Daniel (TJ Iskra Holíč –TJ Kopčany) vkategórii dorast U19 pre súťaţný ročník 2019/2020. 

b) ŠTK v zmysle SP čl. 28 odsek 8 zamieta striedavý štart hráča Samuel Chocholáček (FK Smrdáky – 

OŠK Rohov) v kategórii dorast U19 pre súťaţný ročník 2019/2020. 

c) ŠTK vyzýva nasledovné FK k predloţeniu vyplneného a potvrdeného tlačiva „Povolenie štartu 

hráča vo vyššej vekovej kategórii, podľa čl. 46 SP“ v termíne do 9.8.2019. 

- ŠK Baník Čáry: Havel Denis (1353343) 

- TJ Slovan Šaštín-Stráţe: Zajíček Martin (1311042) 

- FK Cerová: Krúţek Samuel (1375024) 

- TJ Chvojničan Radošovce: Kubina Peter (1318515) 

- TJ Druţstevník Smolinské: Číţek Tomáš (1365314) 

- TJ Spartak Šaštín-Stráţe: Krchňavý Krištof (1309314) 

d) ŠTK berie na vedomie zdôvodnenie oneskoreného začiatku stretnutia 1.kola Sportika Cup-u  

Prietrţ – Sobotište. 

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

                                        Ján Cigánek  

                                        predseda 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 – peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com  

Delegáti – feropatka@gmail.com  

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Ospravedlnení R : 

Sobota 03.08.2019 : Knap, Otočka,  

Sobota/Nedeľa 03.-04.8.2019 : Kendi, Thao, Lipovský, Kopúnek do prihlásenia 

Oznamy R : 

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

Sportika  s logom FELBER vo všetkých súťaţiach ObFZ Senica ! 

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

tímu uviedli danú skutonočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tieţ 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. 

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 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.Vylúčený po ČK.  
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :                                                                                                                                                                                                 

U 03 Dávid HELT 1145447, Slovan Dubovce, MO  dosp. Vylúčený za HNS hanlivé a uráţlivé výroky 

voči R podľa DP čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 4 ssN, podľa DP čl.48/2b od 

29.07.2019. 

2.Vylúčený po 2xŢK. 

Disciplinárna sankcia – nepodmien. pozast.výkonu športu na 1 ss , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:                                                                                                                                                                                                 
U 04 Flaviu Nicusor DRINC 1237587FK Smrdáky,,II.tr.dosp.,od 28.7.2019 / Hráč si DS vykoná  

v najbliţšom majstr.stretnutí/. 

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

U05Michal NEGREAN 1311713, Kopčany dorast (U294).  

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

menovanému pozastavenie športovej činnosti od 31.07.2019( 10,-€ zberná faktúra) 

4.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 

postupu alebo zostupu jeho klubu, ak disciplinárny orgán na základe ţiadosti previnilca alebo klubu, v 

ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárnej sankcie. 
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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 / Sekretár oznamuje DO a FK, ţe RS pre súťaţ.roč.2019/20 v tlačenej forme si môţu FK / po 1 ks/ 

vyzdvihnúť  od pondelka 5.8.2019 na sekretariáte ObFZ. 

c/ RS nájdete na webovej stránke ObFZ v časti legislatíva/ rozpisy. 

d/ V piatok, 2.8.2019 bude sekretariát zatvorený. 

 

                                        Miroslav Maca 

                                        sekretár ObFZ 

 

                                               

 


