Ú R A D N Á S P R Á V A
č. 3 / 2020 – 2021 zo dňa 23.07.2020
II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE
1.Výnimky hracích časov
VI. FELBER liga Dospelí
Skupina A
1.kolo Cerová – Hlboké, v nedeľu 09.08.2020 o 14:00 hod.
5.kolo Cerová – Oreské, v nedeľu 06.09.2020 o 13:00 hod.
8.kolo Jablonica – Cerová, v nedeľu 27.09.2020 o 15:30 hod.
9.kolo Cerová – Radošovce, v nedeľu 04.10.2020 o 15:00 hod.
Rohov - vţdy v nedeľu o 10:00 hod.
Pop. Močidľany - vţdy v sobotu ÚHČ dospelých
Hlboké – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých s výnimkou 3.kola v nedeľu ÚHČ
Rybky – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých s výnimkou 6.kola v nedeľu ÚHČ
5.kolo Sobotište–Pop. Močidľany, po dohode klubov v obrátenom poradí v sobotu 05.09.2020 o 16:00
hod. v Pop. Močidľanoch, 14.kolo v sobotu 07.11.2020 o 14:00 hod. v Sobotišti
Skupina B
1.kolo Borský Sv. Jur – Borský Mikuláš, v nedeľu 09.08.2020 o 17:00 hod.
Spartak Stráţe – vţdy v nedeľu o 10:00 hod.
ŠFK Štefanov – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých
Lakšárska Nová Ves - vţdy v sobotu ÚHČ dospelých
Borský Sv. Jur – vţdy v nedeľu striedavo ÚHČ dospelých a dorastu
VII. SPORTIKA liga Dospelí
2.kolo Rovensko – Smolinské, v nedeľu 16.08.2020 o 17:00 hod.
2.kolo Unín – Petrova Ves, v nedeľu 16.08.2020 o 17:00 hod.
3.kolo Sekule – Šajdíkove Humence, v nedeľu 23.08.2020 o 13:30 hod.
3.kolo Petrova Ves – Letničie, v nedeľu 23.08.2020 o 16:30 hod.
7.kolo Sekule – Trnovec, v nedeľu 20.09.2020 o 12:30 hod.
11.kolo Sekule – Rovensko, v nedeľu 18.10.2020 o 11:30 hod.
Hradište p. Vr. - vţdy v nedeľu o 10:00 hod.
Kunov -vţdy v nedeľu o 10:00 hod. s výnimkou 3. kola v sobotu ÚHČ
Smrdáky – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých
VIII.SPORTIKA liga Dospelí
Dojč – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých s výnimkou 13. kola v nedeľu ÚHČ
Vrádište – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých
Prietrţ - vţdy v sobotu ÚHČ dospelýchs výnimkou4. a 7. kola v nedeľu ÚHČ
Podbranč - vţdy v sobotu ÚHČ dospelých s výnimkou6. kola v nedeľu ÚHČ
Bukovec –1. a 3. kolo v sobotu ÚHČ dospelých, od 5. kola vţdy v nedeľu ÚHČ dospelých
Kostolné – vţdy v sobotu ÚHČ dospelých s výnimkou 2.kola v nedeľu ÚHČ
Chvojnica – vţdy v nedeľu ÚHČ dospelých
VI. liga Dorast U19
Skupina A
1.kolo Cerová – Hlboké, v sobotu 08.08.2020 o 14:00 hod.
3.kolo Cerová – Štefanov, v sobotu 22.08.2020 o 13:30 hod.
6.kolo Rybky – Cerová, v sobotu 12.09.2020 o 13:00 hod.
7.kolo Cerová – Kunov, v sobotu 19.09.2020 o 12:30 hod.
9.kolo Cerová – Radošovce, v sobotu 03.10.2020 o 12:00 hod.
11.kolo Cerová – Sobotište, v sobotu 17.10.2020 o 11:30 hod.
Rohov – vţdy 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
ŠTK berie na vedomie vyjadrenie TJ Spartak Šaštín-Stráţe o odhlásení družstva dorastu zo súťaže.
ŠTK odstupuje v zmysle RS 2020/2021 (časť B, bod 25/ŠTK, písm. g) prípad TJ Spartak Šaštín-Stráţe
na DK ObFZ s návrhom pokuty 120,-€.
2.kolo Kopčany – Šaštín, v sobotu 15.08.2020 o 14:00hod.
3.kolo Čáry – Kúty, v sobotu 22.08.2020 o 13:30 hod.
4.kolo Unín – Čáry, v sobotu 29.08.2020 o 13:30 hod.
6.kolo Kopčany – Kúty, v sobotu 12.09.2020 o 13:30 hod.
10.kolo Čáry – Gbely, v sobotu 10.10.2020 o 11:00 hod.
10.kolo Kopčany – Moravský Sv. Ján, v sobotu 10.10.2020 o 12:00 hod.
11. kolo Čáry – Borský Mikuláš, v sobotu 17.10.2020 o 11:30 hod.
13.kolo Gbely – Kopčany, v nedeľu 01.11.2020 o 11:00 hod.
14.kolo Kopčany – Čáry, v sobotu 07.11.2020 o 11:00 hod.
IV. liga Starší žiaci U15
Skupina A
Pop. Močidľany – vţdy v sobotu ÚHČ dorastu
Oreské – vţdy v sobotu ÚHČ dorastu
5.kolo Sobotište – Pop. Močidľany, po dohode klubov v obrátenom poradí v sobotu 12.09.2020
o 11:00 hod. v Pop. Močidľanoch, 14.kolo v sobotu 07.11.2020 o 10:00 hod. v Sobotišti
Skupina B
Borský Sv. Jur - vţdy v sobotu ÚHČ dorastu
IV. liga Mladší žiaci U13
3.kolo Borský Mikuláš – Kunov, vo štvrtok 03.09.2020 o 17:00 hod.
Prípravky U11
Skupina A
1.kolo Brezová p. Br. – Koválov, v sobotu 22.08.2020 o 13:30 hod.
6.kolo Šajd. Humence - Unín, po dohode klubov v obrátenom poradí v sobotu 15.08.2020 o 11:00 hod.
v Uníne, 15.kolo v Šajd. Humenciach
11.kolo Brezová p. Br. – Unín, v sobotu 17.10.2020 o 13:30 hod.
13.kolo Brezová p. Br. – Hlboké, v sobotu 31.10.2020 o 13:30 hod.
Skupina B
1.kolo Sekule – Borský Sv. Jur, v nedeľu 23.08.2020 o 10:30 hod.
9.kolo Sekule – Kúty A, v nedeľu 04.10.2020 o 12:00 hod.
11.kolo Sekule – Moravský Sv. Ján, v nedeľu 18.10.2020 o 14:30 hod.
4.kolo Kúty B – Sekule, po dohode klubov v obrátenom poradí v nedeľu 06.09.2020 o 13:00 hod.
v Sekuliach, 13.kolo v Kútoch
Prípravky U9
ŠTK navrhuje Výkonnému výboru ObFZ Senica schváliť dodatočnú prihlášku a zaradiť druţstvo FK
Senica do súťaţe Prípravky U9. FK Senica je moţné priradiť voľné ţrebovacie číslo 8 bez nutnosti
meniť štruktúru a termínovú listinu tejto súťaţe.
Smrdáky – 4., 6., 9. kolo v sobotu ÚHČ dorastu
2. Oznamy
a) ŠTK vyzýva FK k podaniu žiadostí o výnimky UHČ pre jesennú časť ročníka 2020/2021cez
ISSFpre kategórie žiakov a prípraviek do 29.7.2020.
b) ŠTK upozorňuje kluby, ţe podania zaevidované do uvedeného termínubudú riešené bez
poplatkov. Po tomto termíne budúúčtovanépoplatky v zmysle Rozpisu súťaţí.
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 mládeţnícke
stretnutia, ktoré sú hrané ako predzápas kategórie dospelých apre hostí sú k dispozícii aspoň 2 šatne.
Ďalšou výnimkou ztohto pravidla majúkategórie U9, U11 aU13 (stretnutia rozhodujú laici), kde
k ţiadosti oneskorší hrací čas je potrebné prostredníctvom ISSF predloţiť 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
prvémajstr.stretnutie vo vyššej kategórii. ŠTK bude priebeţne v Úradnej správe uvádzať zoznam
overených ţiadostí.

e) V regionálnej súťaţi a oblastnej súťaţi môţu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaţí dohodu o
striedavom štarte hráča vekovej kategórie ţiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej
kategórii. Platnosť dohody skončí vţdy skončením súťaţného ročníka. Klub môţe uzatvoriť v jednom
súťaţnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráčapre jedno svoje druţstvo.
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 predloţiť potvrdenie olek.prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu.
g) ŠTK vyzýva FK na predkladanie dohôd o spoločnom mládežníckom mužstve so súpiskou hráčov:
- v kategórii dorastu do 29.07.2020 do 12:00 hod.,
- pre žiacke kategórie do 12.08.2020 do 12:00 hod.
h) ŠTK schvaľuje striedavý štart hráčov:
Martin Čiţmár (ŠK Ţolík Malacky - TJ Slavoj Moravský Sv. Ján)
Patrik Ďurčo (ŠK Ţolík Malacky –TJ Sokol Bor. Mikuláš) v kat.dorast U19 pre súť. ročník 2020/2021.
i) ŠTK schvaľuje FK Bradlan Brezová pod Bradlom pre domáce stretnutia v kategórii prípraviek U11
v prípade nepriaznivého počasia vyuţiť ako náhradnú plochu ihrisko s umelým povrchom.
Ján Cigánek
predseda ŠTK
III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV
Ospravedlnenia zasielať na uvedené emailové adresy :
Rozhodcovia, delegáti – peto.tokos.88@gmail.com , marianbasnar@gmail.com
Ospravedlnenia zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !
Fyzické previerky:
Dňa 17.7.2020 sa konali na štadióne MFK Skalica fyzické previerky rozhodcov, ktoré rozhodcovia
úspešne zvládli. KR oznamuje rozhodcom, ktorí sa nezúčastnili fyzických previerok z dôvodu
ospravedlnenia (Lapoš, Daniš, Petrovič, Kendi, Zelenka, Vlk) aby kontaktovali tajomníka KR
a dohodli sa na individuálnom absolvovaní fyzických previerok. Bez úspešného zvládnutia
a odovzdania lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave, nebudú R delegovaní na MFS v 2020/2021.
Členský poplatok R,DS:
KR upozorňuje R a DS, ţe je povinnosť si vygenerovať faktúru za členské pre sezónu 2020/2021 vo
svojom ISSF konte a čo najskôr ju uhradiť (ISSF, časť MOJE ČLENSKÉ POPLATKY), pretoţe účet
bude neaktívny a nebude moţné delegovať na MFS ! Info bolo zaslané formou elektronickej pošty.
Delegácia R,DS:
KR informuje, ţe obsadenie rozhodcov a delegátov na najbliţší víkend bude zverejnené vţdy v stredu
do 18,00 hod, prípadné zmeny(ţltou farbou) v delegácii v piatok do 16,00 hod na webe ObFZ.
Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie oznámená telefonicky/sms.
Uzatvorenie dohôd o pracovnej činnosti.
KR ţiada tých R, ktorí zrušili DPČ a majú záujem o pokračovanie v rozhodcovskej činnosti, ţe sú
povinní uzatvoriť novú DPČ – kontaktujte sekretára za účelom prihlásenia do poisťovní.
Vetácia rozhodcu.
KR upozorňuje FK na moţnosť nahlásenia vetácie R cez ISSF /podanie na KR/ v termíne do
5.8.2020. (po tomto termíne, vetácie nebudú pre súťaţný ročník 2020/2021 akceptované
Marián Bašnár
predseda KR
VI.SPRÁVY MATRIKY
a/.Matrikár upozorňuje na novelizáciu RaPP , ktorá platí od 8.07.2020.
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.

