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

č. 21  / 2020 – 2021  zo dňa 24.06.2021 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV  ObFZ Senica sa uskutoční dňa 2.júla 2021 v sídle ObFZ . 

2.Riadna konferencia 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 ObFZ Senica 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.Finále  Sportika Cupu: 

Finálové stretnutie FC Rybky – Tatran Jablonica sa uskutoční dňa 26.06.2021 o 17:30 hod.na 

štadióne MFK Skalica. 
V prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie predlžuje o 2 x 15 minút. Ak by ani po predĺžení nebol 

známy víťaz stretnutia, nasleduje rozstrel zo značky pokutového kopu podľa Pravidiel futbalu. 

Predpredaj vstupeniek od 23.6.2021 v Positivo café bar Senica, u zodp.funkcionárov FC Rybky,Tatran 

Jablonica  a v deň finálového stretnutia od 16,3o hod. v pokladniach MFK Skalica. 

Upozorńujeme fanúšikov oboch družstiev, na dodržiavanie predpisov, že každý druhý rad bude musieť 

byť prázdny, aby si rozsadenie organizátori vedeli ľahšie skontrolovať.Z uvedeného dôvodu bude 

predaj vstupeniek v deň stretnutia obmedzený v zmysle požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva. 

Ţiadame návštevníkov, aby rešpektovali poţadované nariadenia a usmernenia usporiadateľskej 

sluţby.Vstup povolený len s rúškom ! 

2.Aktív ŠTK ObFZ Senica 

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

Cupu sa uskutoční v pondelok 5.júla 2021 o 11:00 hod. v zasadačke Jednoty Senica. Na aktíve sa môže 

zúčastniť len jeden zástupca FK.Povinnosť je mať ochranné rúško. 

3. Začiatky súťaţí 2021/2022: 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 17.-18.07.2021 

DospelíVI., VII.,VIII.liga:  24.-25.07.2021 

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

4. Pasportizácia hracích plôch 

ŠTK oznamuje FK, že pasportom hracích plôch, ktorým končí platnosť dňa 30.6.2021, sa vzhľadom 

k spoločenskej situácii predlžuje ich platnosť do 30.6.2022. 

5. Prihlasovanie druţstiev 

a/ Podmienky pre zaradenie družstiev pre budúci súťažný ročník : 

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

elektronickú prihlášku družstva do súťaže ako aj do Pohára ObFZ –Sportika cup. Prihlášku má právo 

zaslať každý klub do tej súťaže,v ktorej účinkoval v jesennej časti súťaž. ročníka 2020/2021.  

Postup podania prihlášky: 

I. vytvoriť si „družstvo“,ktoré chcete do súťaže prihlásiť (súťaže,družstvá-nové družstvo) avyplňte len 

políčka označené červenou hviezdičkou  

II. veková úroveň súťaže (dospelí, dorast U19, mladší dorast U17, ţiaciU15, mladší ţiaci U13, 

prípravky U11, U9) 

III. políčko kategória nevypĺňať 

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



Prihlášku je potrebné zaevidovať pre kaţdú vekovú kategóriu zvlášť! Platba štartovného prebehne 

cez zberné faktúry. V prihláške môžu kluby uviesť najviac 2 požadované termíny domáceho stretnutia 

(hody, oslavy) a zároveň uviesť požadovaný hrací deň a hrací čas domácich stretnutí. 

b/Pre súťažný ročník 2021/2022 bola VV ObFZ schválená výška nenávrt štart. poplatku: 

VI.Felber liga dospelí : 75,-€ , II. tr.dospelí : 60,-€, III.tr.dospelí : 50,-€, Sportika cup : 50,-€ 

Dorast, žiaci, prípravka – 0,€ 

c/ Spoločné družstvo mládeže: ŠTK upozorňuje na možnosť spoločného družstva mládeže,ktoré môže 

štartovať len v súťažiach ObFZ Senica. Ak sa zlúčené družstvo po vyžrebovaní zo súťaže odhlási, 

alebo spôsobí svojím konaní 3x kontumáciu a bude zo súťaže vylúčené, bude FK (podľa zmluvy) 

potrestaný pokutou vo výške podľa RS.  

Minimálny počet hráčov z jedného FO je 3 hráči v kaţdom majstrovskom stretnutí.  

Najneskôr do 01.08.2021 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov s minimálnym počtom 5 

hráčov za kaţdý FO. Súpisku hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.Družstvo je 

povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu, na ktorej sa jednotlivé 

domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK vzájomnou dohodou. 

d/ Štart hráčov v mládežníckych kategóriách: 

- dorast U19: štartujú hráči narodení 01.01.2003 a mladší 

- mladší dorast U17: hráči nar. 01.01.2005 a mladší 

Za dorast U19, U17 môže štartovať žiak vo vek.kateg. U15 (SP čl.46/1b), po súhlase lekára a rodiča.   

- starší žiaci U15: hráči nar. 01.01.2007 a mladší 

- mladší žiaci U13: hráči nar. 01.01.2009 a mladší  

Za žiakov U15 a U13 môže štartovať prípravkár v kat. U11 (SP čl.46/1a), po súhlase lekára a rodiča. 

- prípravky U11: hráči nar. 01.01.2011 a mladší, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku. 

- prípravky U9: hráči nar. 01.01.2013 a mladší, ktorí ku dňu štartu dovŕšili 6. rok veku. 

e/ Podmienky zaradenia FK do súťaže: 

Podmienkou štartu družstva dospelých v VI. lige a v VII. lige dospelých je mať aspoň jedno 

mládeţnícke muţstvo. V prípade, že FK neprihlási do súťaží žiadne mládežnícke družstvo, resp. 

mládežnícke družstvo do začiatku súťaží odhlási, uhradí FK v obci nad 500 obyvateľov kompenzáciu 

v sume 700,- €, resp. FK v obci do 500 obyvateľov uhradí kompenzáciu v sume 350,- €. 

 

                                                              Ján Cigánek  

                                                predseda ŠTK 
   

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

1. Obsadenie R – Finále Sportika Cupu v Skalici, 26.06.2021 

FC Rybky – TJ Tatran Jablonica 

 R Šturdík Adrián 

 AR1 Jablonický Lukáš, AR2 Kopúnek Radovan 

2. Fyzické previerky rozhodcov: 

KR oznamuje, že fyzické previerky sa uskutočnia pred začiatkom novej sezóny 2021/2022 koncom 

mesiaca júl, presný termín bude oznámený v ďalšej ÚS KR. Ich úspešné absolvovanie je podmienkou 

pre zaradenie na nominačnú listinu R v súťažnom ročníku 2021/2022.  

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

a pokračovať v činnosti R od začiatku sezóny 2021/2022. 

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

3. Oznam: 
KR oznamuje, že od 1.6.2021 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2021/2022  

(s účinnosťou od 1.7.2021 resp. začiatku nového súťažného ročníka 2021/2022). Ich detailná verzia je 

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

 

                                                             Marián Bašnár 

                                                              predseda KR  

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

