Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 2 / 2020 – 2021 zo dňa 16.07.2020
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1.Výnimky hracích časov
VI. FELBER liga Dospelí
Skupina A
8.kolo Jablonica – Cerová, v nedeľu 27.09.2020 o 15:30 hod.
Rohov - vždy v nedeľu o 10:00 hod.
Skupina B
Spartak Stráže – vždy v nedeľu o 10:00 hod.
ŠFK Štefanov – vždy sobota UHČ
VI. liga Dorast U19
Skupina A
Rohov – vždy v sobotu ÚHČ dorastu
Kunov –1., 5., 13. kolo v nedeľu o 13:00 hod., 6., 8., 11. kolo v nedeľu o 10:00 hod.
Skupina B
Spartak Stráže – vždy v sobotu ÚHČ dorastu
VII. SPORTIKA liga Dospelí
Hradište p. Vr. - vždy v nedeľu o 10:00 hod.
Kunov -vždy v nedeľu o 10:00 hod. okrem 3. kola (hody v sobotu ÚHČ)
VIII.SPORTIKA liga Dospelí
Dojč – vždy v sobotu ÚHČ dospelých
2. Oznamy
a) ŠTK vyzýva FK k podaniu žiadostí o výnimky UHČ pre jesennú časť ročníka 2020/2021cez ISSF:
kategórie dospelých a dorastu do 22.7.2020,
ostatné mládežnícke kategórie do 29.7.2020.
b) ŠTK upozorňuje kluby, že podania zaevidované do uvedených termínov budú riešené bez
poplatkov. Po tomto termíne budú účtované poplatky v zmysle Rozpisu súťaží.
c) ŠTK upozorňuje na obmedzenie pre HČ mládežníckych stretnutí najneskôr 3 hod. pred UHČ
dospelých.Výnimku ztohto pravidla na hrací čas 2,5 hod. pred UHČ dospelých majú mládežnícke
stretnutia, ktoré sú hrané ako predzápas kategórie dospelých a pre hostí sú k dispozícii aspoň 2 šatne.
Ďalšou výnimkou z tohto pravidla majú kategórie U9, U11 aU13 (stretnutia rozhodujú laici),
kde k žiadosti o neskorší hrací čas je potrebné prostredníctvom ISSF predložiť dohodu oboch klubov.
d) ŠTK vyzýva FK na predkladanie vyplnených tlačív,oprávňujúcich štart hráča vo vyššej
vekovej kategórii (tzv. ostaršenie hráčaje platné 1 rok) ešte pred zaradením hráča do nominácie na
prvé majstr.stretnutie vo vyššej kategórii. ŠTK bude priebežne v Úradnej správe uvádzať zoznam
overených žiadostí.
e) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o
striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej
kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. Klub môže uzatvoriť v jednom
súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.
f) ŠTK upozorňuje FK na čl.50 SP / 1 – zdravotná spôsobilosť – „ Hráč je povinný mať potvrdenie
o lekárskej prehliadke, preukazujúce jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok“.
Klub je povinný predložiť potvrdenie o lek.prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Fyzické previerky rozhodcov:
KR oznamuje, že fyzické previerky sa uskutočnia dňa 17.7.2020 (piatok) od 18,00 hod, na štadióne
MFK Skalica.Ich úspešné absolvovanie je podmienkou pre zaradenie na nom. listinu R v súťažnom

ročníku 2020/2021.
Bez lekárskeho 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.
Marián Bašnár
predseda KR

