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

č. 22  / 2020 – 2021  zo dňa 30.06.2021 

 

I.SPRÁVY  VÝKONNÉHO VÝBORU 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie VV  ObFZ Senica sa uskutoční dňa 2.júla 2021o 17,oo hod. 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.Aktív ŠTK ObFZ Senica 

Aktív ŠTK spojený s vyţrebovaním nového súťaţného 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 

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

2. Začiatky súťaţí 2021/2022: 

Pohár ObFZ - Sportika cup: 17.-18.07.2021 

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

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

3. Prihlasovanie druţstiev 

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 súťaţ. ročníka 2020/2021.  

Postup podania prihlášky: 

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

políčka označené červenou hviezdičkou  

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

prípravky U11, U9) 

III. políčko kategória nevypĺňať 

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

Prihlášku je potrebné zaevidovať pre kaţdú 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. 

b/Pre súťaţný 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, ţiaci, prípravka – 0,€ 

c/ Spoločné druţstvo mládeţe: ŠTK upozorňuje na moţnosť spoločného druţstva mládeţe,ktoré môţe 

štartovať len v súťaţiach ObFZ Senica. Ak sa zlúčené druţstvo po vyţrebovaní zo súťaţe odhlási, 

alebo spôsobí svojím konaní 3x kontumáciu a bude zo súťaţe 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 predloţí zlúčené druţstvo na ŠTK súpisku hráčov s minimálnym počtom 5 

hráčov za kaţdý FO. Súpisku hráčov je moţné v priebehu súťaţného ročníka dopĺňať.Druţstvo 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 mládeţníckych 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 môţe štartovať ţiak vo vek.kateg. U15 (SP čl.46/1b), po súhlase lekára a rodiča.   

- starší ţiaci U15: hráči nar. 01.01.2007 a mladší 

- mladší ţiaci U13: hráči nar. 01.01.2009 a mladší  

Za ţiakov U15 a U13 môţe 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 súťaţe: 

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

mládeţnícke muţstvo. V prípade, ţe FK neprihlási do súťaţí ţiadne mládeţnícke druţstvo, resp. 

mládeţnícke druţstvo do začiatku súťaţí 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. Fyzické previerky rozhodcov: 

KR oznamuje, ţe 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 súťaţnom ročníku 2021/2022.  

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

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

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

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

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

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

                                                             Marián Bašnár 

                                                              predseda KR  

 

VI.SPRÁVY MATRIKY  

 

RaPP -článok 19 -Registračné obdobia 
Ţiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach  

a)od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) 

b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 

c)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 

Ako podklady pre medz. prestupy amatérov smerom na Slovensko sa na matriku SFZ zasielajú :  

1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Ţiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“  

 2. kópia dokladu totoţnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie 

pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.  

Podklady moţno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. 

Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je moţné zadať 

elektronicky do issf. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez 

„prestupový program“ FIFA. Je dôleţité vedieť, ţe transfery hráčov, smerujúce do súťaţí, ktoré nie sú 

čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i niţšie súťaţe /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom 

období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9. Keďţe prestupy je moţné zadať do systému FIFA (TMS) 

max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v 

posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich 

doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je moţné transfer realizovať.  

 

                                                               Miroslav Maca 

                                                                matrikár ObFZ 

 

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

