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

č. 18  / 2020 – 2021  zo dňa 04.06.2021 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV  ObFZ Senica sa uskutoční dňa 15.júna 2021 / utorok / o 17,oo hod. v Senici. 

 

2.Riadna ponferencia ObFZ 

V zmysle čl.44 odst.b Stanov ObFZ Senica Výkonný výbor ObFZ Senica zvoláva riadnu konferenciu 

ObFZ Senica na deň 05.07.2021 / pondelok/  o 09,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslob.12. 

Konferencie sa za oddiel, klub zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať. 

Vstup do miestnosti s rúškou na tvári. 

Účasť zástupcu FK je povinná! 

 

                                            Miroslav Guček 

                                            predseda ObFZ 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Sportika Cup –žreb: 

3. kolo: 

stretnutie č. 1: 13.06.2021 o 17:30 hod. FK Oreské – TJ Druţ. Hlboké 

stretnutie č. 2: 12.06.2021 o 17:30 hod. FK TJ Kúty – TJ Tatran Jablonica 

stretnutie č. 3: 13.06.2021 o 17:30 hod. FK Smrdáky – FC Druţ. Rybky 

stretnutie č. 4:  voľno  – TJ Druţ. Sobotište 

ŠTK berie na vedomie vyjadrenie ŠK Petrova Ves o odhlásení druţstva dospelých z pohárovej súťaţe 

Sportika Cup. TJ Druţ. Sobotište postupuje bez boja priamo do 4. kola. 

4. kolo 19.-20.06.2021 o 17:30 hod. 

víťaz stretnutia č. 3 – víťaz č. 4 

víťaz č. 2 – víťaz č. 1 

Finále 26.06.2021 / sobota/  o 17:30 hod.na neutrálnom ihrisku (schvaľuje VV ObFZ Senica) 

2. Mládežnícke turnaje – Pohár predsedu ObFZ Senica: 
Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených druţstiev sa mládeţnícke turnaje v júni 2021 neuskutočnia. 

3. 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, ţiaci, prípravky - prispôsobené počtu prihlásených účastníkov: predpoklad 07.-08.08.2021 

4.Aktív ŠTK ObFZ Senica 

Aktív ŠTK spojený svyţrebovaním nového súťaţného ročníka 2021/2022ako aj 1. a 2. kola Sportika 

Cupu sa uskutoční v pondelok 5.júla 2021. Presný čas a miesto budú oznámené v dostatočnom 

predstihu. 

5. Prihlasovanie družstiev 

a/ Podmienky pre zaradenie druţstiev pre budúci súťaţný ročník : 

Najneskôr do 01.07.2021 23:59 hod. je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF záväznú 

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 súť.ročníka  2020/2021.  

Postup podania prihlášky: 

I. vytvoriť si „druţstvo“,ktoré chcete do súťaţe prihlásiť(súťaţe,druţstvá-nové druţstvo) a vyplňte len 

políčka označené červenou hviezdičkou  

II. veková úroveň súťaţe(dospelí, dorast U19, žiaci U15, mladší žiaci U13, prípravky U11, U9) 

III. políčko kategória nevypĺňať,len ak je B druţstvo 

IV. vytvoriť prihlášku:Elektr.podateľňa –prihláška do súťaţe (posledná kolónka) 

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každú vekovú kategóriu zvlášť!  

Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry. V prihláške môţu kluby uviesť najviac 2 poţadované  



termíny domáceho stretnutia (hody, oslavy) a zároveň uviesť poţadovaný hrací deň a hrací čas 

domácich stretnutí. 

 

                                                              Ján Cigánek  

                                                predseda ŠTK 
   

 III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ţiadame delegované osoby, ktoré nezaslali dotazník na rok 2021, aby obratom kontaktovali 

sekretariát ObFZ,nakoľko bez uzatvorenia dohody o prac.činnosti pre rok 2021 nemôţu byť 

delegovaní na stretnutia.Poţiadavka platí i pre rozhodcov ZsFZ. 

 

                                     Marián Bašnár 

                                        predseda KR 

 


