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

č. 3 / 2021 – 2022  zo dňa 28.07.2021 

 

1.SPRÁVY VV ObFZ 

Výkonný výbor ObFZ Senica hlasovaním per rollam zo dňa 27.7.2021 počtom hlasov : 

Za : 7, proti – nikto, zdržal sa : nikto, schválil návrh ŠTK na zaradenie družstiev dospelých OFK  

Mokrý Háj a Iskra Holíč do VI.Felber ligy skup.A. 

V zmysle čl. 5 ods. 2 písm. e) Stanov SFZ všeobecné princípy sa uplatňujú vo všetkých činnostiach 

uskutočňovaných pri plnení poslania, cieľov a úloh SFZ. Ide najmä o princíp primeranosti, v zmysle 

ktorého zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci 

rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov 

a hodnôt.V uvedenom kontexte poukazujeme na ustanovenie článku 5 ods. 4 Stanov SFZ, podľa 

ktorého postupy a rozhodnutia orgánov SFZ alebo členov SFZ musia byť v súlade so všeobecnými 

princípmi aj vtedy, ak ich použitie nie je výslovne uvedené v predpisoch SFZ alebo člena SFZ.  

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Elektronické prihlášky do súťaže 

a) OFK Mokrý Háj – na základe rozhodnutia Odvolacej komisie ObFZ Senica (špecifický prípad, na 

ktorý nie je možné uplatniť SP čl. 17/6) navrhuje ŠTK zaradiť uvedený klub do VI.Felberligy 

dospelých ObFZ Senica. 

b) TJ Iskra Holíč–z rovnakého dôvodu navrhuje ŠTK zaradiť uvedený klub do VI.Felberligy 

dospelých ObFZ Senica. 

2. Systém súťaže VI. Felber liga dospelých 

Základná časť: 

Skupina A s 12 muţstvami systémom D-V, t.j. každé mužstvo odohrá 22 stretnutí v základnej skupine 

počas 22 kôl. 

Skupina B s 10 muţstvami systémom D-V, t.j. každé mužstvo odohrá 18 stretnutí v základnej skupine 

počas 18 kôl. 

Nadstavbová časť: 

O víťaza: muţstvá na 1. aţ 6. mieste zo skupiny A, resp. na 1. aţ 5. mieste zo skupiny B, systémom 

D-V len s mužstvami z opačnej skupiny, t.j. každé mužstvo zo skupiny A odohrá po 10 stretnutí a zo 

skupiny B po 12 stretnutí, prenášajú sa body len zo vzájomných stretnutí zo základných skupín. 

O záchranu: muţstvá na 7. aţ 12. mieste zo skupiny A, resp. 6. aţ 10. mieste zo skupiny B, systémom 

D-V len s mužstvami z opačnej skupiny, t.j. každé mužstvo zo skupiny A odohrá po 10 stretnutí a zo 

skupiny B po 12 stretnutí, prenášajú sa body len zo vzájomných stretnutí zo základných skupín. 

Ţrebovacie čísla pre skupinu A 

1 – Radošovce, 2 – Rybky, 3 – Sobotište, 4 – Popudinské Močidľany, 5 – Mokrý Háj, 6 – Cerová, 7 – 

Hlboké, 8 – Holíč, 9 – Dubovce, 10 – Oreské, 11 – Rohov, 12 – Jablonica 

2. kolo VI. FELBER liga Dospelí 

Skupina A : Nedeľa 01.08.2021 o 10:00 hod. Rohov – Sobotište, o 17:00 hod. Radošovce – Rybky, 

Oreské – Pop. Močidľany, Dubovce – Mokrý Háj, Holíč – Cerová, Jablonica - Hlboké  

3.Výnimky hracích časov 

VI. liga Dorast U19 

Skupina A 

Kunov – vždy v nedeľu o 13:00 hod. 

IV. liga Mladší ţiaci U13 

2. kolo Kunov – Gbely, v stredu 01.09.2021 o 10:00 hod. 

Prípravky U11 

Skupina A 

Kunov – vždy v sobotu o 12:30 hod. 

Skupina B 

1. kolo Gbely – Sekule, v stredu 15.09.2021 o 10:00 hod. 

 



4. Oznamy ŠTK 

a) Aktuálne platné termíny stretnutí: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-senica/ 

b) ŠTKupozorňuje FK na povinnosť predloţeniavyplnených  tlačív,oprávňujúcich  štart  hráča  vo  

vyššej vekovej kategórii (tzv.ostaršenie hráčaje  platné 1 rok),rozhodcovi stretnutia a mať ho 

k dispozícii ešte pred zaradením hráča do nominácie na prvémajstrovskéstretnutie vo vyššej kategórii. 

c) ŠTK upozorňuje FK na čl.50 SP  bod 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 predložiť potvrdenie o lek. prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu. 

d) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o 

striedavom  štarte  hráča  vekovej  kategórie  žiakov  alebo  dorastu  za  oba  kluby  v  danej  vekovej 

kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. Klub môže uzatvoriť v jednom 

súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráčapre jedno svoje družstvo. 

e) ŠTK schvaľuje spoločné muţstvo v kategórii dorast U19 pre kluby ŠFK Štefanov a TJ Druţstevník 

Radimov. ŠTK žiada obratom zaslať spoločnú súpisku hráčov (najneskôr do 02.08.2021). 

f) ŠTK vyzýva TJ Iskra Holíč k predloţeniu súpisiek hráčov pre A a B mužstvo v kategórii Prípravky 

U11 do 02.08.2021. Súpisky je možné v priebehu súťažného ročníka 2021/2022 dopĺňať. 

g)Spoločné družstvo mládeže: 

ŠTK upozorňuje na možnosť spoločného družstva mládeže,ktoré môže štartovať len v súťažiach ObFZ 

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

Najneskôr do 02.08.2021 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčovs 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. 

 

                                      Ján Cigánek  

                                      predseda ŠTK 

 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ukončenie rozhodcovskej činnosti : pp. Čech, Kendi, Petrovič 

Vstupné pohovory R: 

KR previedla vstupné pohovory s kandidátmi na rozhodcov :  

M.Fekete,R.Michalička, D.Jánošík, P.Babic 

Ospravedlnení rozhodcovia : 

Sobota : Knap,Šefčík M.,Mráz,Otrubčák,Kopúnek 

Nedeľa : Thao 

 

                                       Marián Bašnár 

                                       predseda KR            

 

Úradná správa uverejnená v týţdenníku 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.  

                     

http://www.obfzsenica.sk/

