Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 10 / 2019 – 2020 zo dňa 19.09.2019
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
Upozornenie na dopravné obmedzenie - úplná uzávierka ciest v okrese Senica dňa 21.9.2019
Dopravné obmedzenie v sobotu 21.9.2019 sa týka nasledujúcich stretnuti :
U11 Jablonica - Mokrý Háj (12:00), Hlboké - Cerová (12:00)
U15 Jablonica - Hlboké (10:00), Cerová - Sobotište (12:30)
U19 Unin - Cerová (12:30)
8.liga Vrádište - Prietrţ (15:30)
6.liga Dubovce - Hlboké (15:30), Kopčany - Cerová (15:30)
Upozorňujeme FK a deleg.osoby, aby si zariadili časový program v zmysle informácií.
1.Výnimky hracích časov
VII. Liga DOUBLE STAR BET Dospelí
9. koloŠajd. Humence– Smrdáky,29.9.2019 t.j. vnedeľu o15:30 hod.
VI. Liga Dorast U19
8. kolo Kunov – Mokrý Háj, 24.9.2019 t.j. v utorok o 16:30 hod.
IV. Liga ŢiaciU15
Skupina A
4. kolo Jablonica – Hlboké, 22.9.2019 t.j. v nedeľu o 12:30 hod.
4. kolo Dojč – Kunov B, 23.9.2019 t.j. v pondelok o 16:30 hod.
4. kolo Cerová – Sobotište, 23.9.2019 t.j. v pondelok o 17:00 hod.
5. kolo Kunov B – Kunov A, 26.9.2019 t.j. vo štvrtok o 16:30 hod. v Rovensku
Prípravky U11
Skupina A
6. kolo Kunov – Koválov, 23.9.2019 t.j. v pondelok o 16:30 hod.
Skupina B
6. kolo Borský Sv. Jur – Šaštín, 3.10.2019 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.
Prípravky U9
4. kolo Sobotište – Gbely, 23.9.2019 t.j. v pondelok o 17:00 hod.
2. Sportika cup – pozvánka na ţrebovanie
a)Pozývame zástupcov FK, ktoré postúpili do 3.kola Sportika cupu na ţrebovanie, ktoré sa uskutoční
dňa 24.9.2019 / utorok/ o 18,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.
3.Oznamy:
a/Nedostatky v Zápise o stretnutí:
Dospelí: Unín, Petrova Ves, Košariská, Prietrţ, Podbranč – neuvedený tréner
Dorast U19: Čáry, Radošovce – neuvedený tréner
Ţiaci U15: Sobotište – neuvedený tréner
b) ŠTK v zmysle RS 2019/2020 časť B/čl.19/písm.d upozorňuje FK na povinnú konfrontáciu hráčov
pred stretnutím mládeţ.kat. (dorast U19, ţiaci U15, prípravky U11 a U9). V zmysle RS 2019/2020 časť
B/čl.11/písm.b platí pre domáci i hosťujúci klub povinnosť vytvoriť nominácie hráčov a členov
realizačného tímu (vedúci muţstva, tréner, masér),najneskoršie 30 min. pred ÚHČ.
Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica sa môţete odvolať v zmysle SP čl. 87.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Ospravedlnení R :
Sobota 21.09.2019 : Lipovský, Sobota/Nedeľa 21.-22.9.2019 : Thao, Tubl, Jablonický,
Nedeľa 22.9.2019 : Kendi, Petrovič
Odstúpenie R na DK na základe vlastných zistení :
KR odstupuje R Kendi Alexander na DK s návrhom pokuty 15,- eur za závaţné nedostatky v stretnutí
7.kola VI.ligy,Borský Svätý Jur – Borský Mikuláš.

Upozornenie R :
KR upozorňuje, ţe v prípade podania námietky klubu k majstrovskému stretnutiu sú delegované osoby
(R,AR1,AR2) povinné sa vyjadriť ku námietke prostredníctvom ISSF systému.
Doškolovací pohovor R :
KR pozýva na zasadnutie KR dňa 09.10.2019 o 16,30 hod R Šturdík, Jablonický, Kopúnek, Regásek,
Blaha, Petrovič, Lipovský v sídle ObFZ Senica.
Sťaţnosť na výkon R :
TJ Sokol Borský Mikuláš – KR berie na vedomie, odpoveď bola zaslaná formou ISSF.
TJ Kopaničiar Chvojnica – KR berie na vedomie, odpoveď bola zaslaná formou ISSF.
Oznamy :
KR dáva na vedomie FK a DO, ţe konfrontácia sa vykoná na základe vytlačenej Zápasovej súpisky
alebo cez multifunkčné zariadenia, pomocou ktorého si kapitán a vedúci muţstva skontroluje totoţnosť
hráčov. Registračné preukazy nie je preto potrebné predkladať DO pred stretnutím. Tento postup sa
pouţije i pri súťaţiach dospelých, kde konfrontácia nie je povinná.
KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, ţe v prípade udelenia OT ( ŢK, 2.ŢK/ ČK ) členom realizačného
tímu uviedli danú skutnočnosť 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.
Marián Bašnár
predseda KR
IV.SPRÁVY DK :
Vylúčený po ČK.
Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :
U49 Martin Sekáč 1316740, TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr. dosp. Vylúčený za HNS –opľutie
súpera v prerušenej hre podľa DP čl. 47/1b.
DS – pozastavenie výkonu športu na 6 ssN podľa DP čl.47/2b od 16.09.2019.
U50 Peter Rehák 1196838, TJ Spartak Šaštín - Stráţe MO dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie
súpera brankárom mimo pokutového územia, zmarenie jasnej gólovej príleţitosti podľa DP čl. 46/1a.
DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN podľa DP čl.46/2 od 16.09.2019.
DS po 5.ŢK
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťaţné stretnutie, podľa čl.37/5a DP
U51 Jaroslav Herceg 1208097 FK Cerová MO dosp. od 16.09.2019
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4
U52 Peter Hladký 1215814, TJ Spartak Šaštín - Stráţe MO dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U43, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (1stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 17.09.2019 do 31.12.2019
U53 Timotej Pekár 1229680, TJ Slovan Dubovce MO dosp. DK berie na vedomie ţiadosť
menovaného o zmenu DS, uloţenej U42, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno f, podmienečne
upúšťa od výkonu zvyšku DS (1stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 17.09.2019 do 31.12.2019
Oznam:
U54TJ Sokol Borský Mikuláš MO dosp.DK berie na vedomie podanie klubu na komisiu. Na základe
vyjadrenia R stretnutia a FK Borský Svätý Jur , prípad uzatvorila bez ďalších disciplinárnych
opatrení. podľa DP čl.38 /2 .DK podanie od TJ Sokol Borský Mikuláš odstupuje na KR ObFZ Senica
U55 FK Borský Svätý Jur dosp. DK na základe stanoviska delegovaných osôb a vyjadrenia klubu,
disciplinárna komisia uzatvorila prípad bez ďalších disciplinárnych opatrení. podľa DP čl.38 /2
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 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.

