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

č. 17  / 2020 – 2021  zo dňa 26.05.2021 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV  ObFZ Senica sa uskutoční dňa 14.júna 2021 / pondelok / o 17,oo hod. v Senici. 

                                            Miroslav Guček 

                                            predseda ObFZ 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Ukončenie súťažného ročníka 2020/2021 

ŠTK  po schválení VV ObFZ Senica predčasne ukončuje súťaž.roč.2020/2021 z dôvodu vyššej moci a 

nesplniteľných požiadaviek  (24 hod. antigénový test) zo strany Pandemickej komisie a Vlády SR o 

organizovaní hromadných podujatí, vo všetkých súťažiach mládeže a dospelých riadených ObFZ  

Senica okrem Sportika cupu.  

Na základe tohto rozhodnutia nebude zo žiadnej súťaže nikto postupovať ani zostupovať. 

Pri nasledujúcom súťaž.ročníku 2021/2022, bude možné pri zaraďovaní do súťaží družstvá iba doplniť 

podľa umiestenia, a to podľa schválených výsledkov a tabuliek po riadne odohratých stretnutiach 

jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021. 

2.Sportika Cup – pozvánka na žrebovanie: 

Pozývame zástupcov FK, ktoré postúpili do 3.kola Pohára ObFZ Senica - Sportika cup na žrebovanie 

stretnutí 3. a  4. kola , ktoré sa uskutoční v utorok 01.06.2021 o 17:00 hod.na ihrisku FC Dr.Rybky. 

Termínová listina SportikaCupu 2020 / 21: 

3. kolo:12.-13.06.2021,,4. kolo 19.-20.06.2021,finále 26.06.2021 / sobota/ - všetky  17:30 hod. 

3. Oznamy 

ŠTK vyzýva FK k posielaniu podnetov a pripomienok k textovej časti RS pre súťaž.roč.2021 /22. 

4. Mládežnícke turnaje – Pohár predsedu ObFZ Senica: 
ŠTK ObFZ usporiada v prípade uvoľnenia opatrení zo strany UVZ SR / bez nutnosti testov/  pre 

družstvá hrajúce súťaže ObFZ Senica mládežnícke turnaje o Pohár predsedu ObFZ Senica 

v kategóriách prípraviek U9, U11 a starších žiakov U15. 

Termíny jednotlivých turnajov kategórií: 

Starší žiaci U15 - sobota 12. júna 2021 – hráči nar. od 1.1.2006 a mladší s platným elektronickým RP 

Prípravky U11 - sobota 19. júna 2021– hráči nar. od 1.1.2010 a mladší s platným ERP 

Prípravky U9 - sobota 12. júna 2021 – hráči nar. od 1.1.2012 a mladší s platným ERP 

Záväzné prihlášky na turnaje je potrebné zaslať emailom na adresu : sekretar@obfzsenica.sk 

najneskôr do termínu 2.júna 2021 do 16,oo hod.Propozície budú zaslané prihláseným FK. 

5. Predpokladané začiatky súťaží 2021/2022 (podliehajú schváleniu VV ObFZ): 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 17.-18.07.2021 

Dospelí VI.,VII.,VIII.liga:  24.-25.07.2021 

Dorast, žiaci, prípravky -prispôsobené počtu prihlásených účastníkov - predpoklad 07.-08.08.2021 

6.Aktív ŠTK ObFZ Senica 

Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním nového súťaž.ročníka 2021/2022 ako aj 1. a 2. kola Sportika Cupu 

sa uskutoční v pondelok 5.júla 2021. Presný čas a miesto budú oznámené po zasadnutí VV 14.6.2021 

7. Prihlasovanie družstiev 

Najneskôr do 01.07.2021 23:59 hod./podlieha schváleniu VV / je potrebné zaevidovať 

prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže ako aj do Pohára ObFZ –Sportika 

cup. Prihlášku má právo zaslať každý klub do tej súťaže v kategórii dospelých, v ktorej účinkoval 

v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021. 

  

                                                              Ján Cigánek  

                                                predseda ŠTK 
   

  

mailto:sekretar@obfzsenica.sk

