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

č. 32 / 2019 – 2020  zo dňa 26.06.2020 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV ObFZ  sa uskutoční dňa 05.07.2020( nedeľa  ) o 14,oo hod.v sídle ObFZ. 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Pohár predsedu ObFZ Senica – Prípravky U11: 
ŠTK ObFZSenica usporiada turnajo Pohár predsedu ObFZ Senica v kategóriiprípraviek U11v sobotu 

27. júna 2020v Bor. Mikuláši od 9,00 hod.  

Prihlásené družstvá: Bor. Mikuláš, Radošovce, Hlboké, Gbely, Kunov, Unín, Kúty, Kopčany, Cerová, 

Mor.Sv.Ján. Propozície turnaja s harmonogramom boli zaslané prihláseným klubom. 

2. Finále SPORTIKA Cup 

Finálové stretnutie o víťaza I.ročníka Sportika cupuTJ Dr. HLBOKÉ – FC Dr. RYBKY sa uskutoční 

dňa 5.7.2020 o 17:00 hod. na štadióne FK Senica. 

Na stretnutie môţu nastúpiť len tí hráči oboch klubov, ktorí boli oprávnení hrať za uvedené kluby v 

ročníku 2019/2020 a zároveň budú hráčmi týchto klubov aj v čase konania finálového stretnutia. 

Predpredaj vstupeniek od 30.6.2020 v Positivo café bar Senica, u zodp.funkcionárov FK Hlboké a FC 

Rybky a v deň finálového stretnutia od 16,oo hod. v pokladni FK Senica. 

Povinnosťou návštevníka stretnutia  je mať ochranné rúško. 

Bliţšie informácie od 29.6.2020 na facebookovej stránke ObFZ Senica. 

3.Aktív ŠTK ObFZ Senica 

Aktív ŠTK spojený s vyţrebovaním nového súťa.ročníka 2020/2021 ako aj 1. a2. kola Sportika cupu sa 

uskutoční v pondelok 6.júla 2020 o 17,30 hod. v Jednote Senica. Na aktíve sa môţe zúčastniť len jeden 

zástupca FK.Povinnosť je mať ochranné rúško. 

4. Začiatky súťaží: 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 1.-2.8.2020 

DospelíVI. a VII.liga, dorast:  8.-9.8.2020 

VIII.ligaSE+MY:   15.-16.8.2020 

Ţiaci, prípravky: prispôsobené počtu účastníkov –predpoklad 22.8.2020 

5. Prihlasovanie družstiev 

Podmienky pre zaradenie druţstiev pre budúci súťaţný ročník : 

Najneskôr do 27.6.2020/ sobota/  23:59 hod.. je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF 

elektronickú prihlášku druţstva do súťaţe ako aj do Pohára ObFZ –Sportika cup. Prihlášku má právo 

zaslať kaţdý klub do tej súťaţe, v ktorej účinkoval v jesennej časti súťaţného ročníka 2019/2020.  

6. Oznam 

ŠTK oznamuje FK, ţe predlţuje platnosť pasportov hracích plôch/ ihrísk/  do 30.6.2021. 

7. Rekonštrukcia budov 

ŠTK berie na vedomie plánované rekonštrukcie budov na štadiónoch TJ Iskra Holíč a TJ Druţstevník 

Sobotište a povoľuje dočasné riešenie vyuţitia šatní počas majstrovských stretnutí s podmienkou, ţe sa 

najprv osprchujú delegované osoby a aţ potom domáci. 

 

                                      Ján Cigánek  

                                      predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

1. Fyzické previerky rozhodcov: 

KR oznamuje, ţe fyzické previerky sa uskutočnia dňa 10.7.2020 (piatok) od 18,00 hod, na štadióne 

MFK Skalica. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R 

v súťaţnom ročníku 2020/2021. Podrobný rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou. 



Bez lekárského potvrdenia (stačí obvodný lekár) nebude možné vykonať fyzické previerky 

a pokračovať v činnosti R od začiatku sezóny 2020/2021. 

Potvrdenie od lekára je nutné odovzdať v deň fyzických previerok KR ! 

2. Obsadenie rozhodcov: 

Mládeţnícky turnaj Prípravky U11 o Pohár predsedu ObFZ Senica, dňa 27.6.2020 v B.Mikuláši:  

Šturdík Adrián, Jablonický Lukáš, Kopúnek Radovan, príchod 8,00 hod. 

3. Oznam: 

KR oznamuje, ţe od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplňky pravidiel futbalu 2020/2021  

(s účinnosťou od začiatku nového súťaţného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia je zverejnená na  

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry . 

  

                                       Marián Bašnár 

                                       predseda KR   

 

VI.SPRÁVY MATRIKY 

 

Matrikár upozorňuje na novelizáciu RaPP platnú od 02.06.2020. 

Odstupné za amatéra nemôže byť v ISSF ani v prípade dohody uvedené 0 €. 

Článok 19 - Registračné obdobia 
(2)Ţiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :  

a)od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 

b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) 

c)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia) 

d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) 

e)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).  
 

                              

Úradná správa uverejnená v týždenníku 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.  

https://www.futbalsfz.sk/legislativa-pravidla-hry
http://www.obfzsenica.sk/

