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

č. 26 / 2021 – 2022  zo dňa 24.03.2022 

 

 

I.SPRÁVY VV ObFZ 

 

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ: 

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 06.04.2021 o 17,15 hod.v sídle ObFZ Senica. 

Predsedovia odborných komisií podľa pozvánky. 

2.Stretnutie štatutárov FK MO - VI.Felber ligy dospelí 

V utorok 26.apríla sa uskutoční v Senici ďalšie spoločné stretnutie klubov ObFZ Senica a ObFZ 

Trnava, ktorí prejavili záujem hrať V. ligu Západ.  

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1. Zmeny hracích časov 

VI. Felber liga Dospelí 

Skupina B 

17. kolo Stráže – Borský Sv. Jur, v nedeľu 27.03.2022 o 15:00 hod. 

VII. Sportika liga Dospelí 

18. kolo Petrova Ves – Kunov, v nedeľu 03.04.2022 o 14:30 hod. 

VIII. Sportika liga Dospelí 

ŠTK upozorňuje FK, že hracie časy nedeľných stretnutí na území okresu Myjava sú zosúladené s ÚHČ 

ObFZ Trenčín. 

17. kolo Jablonka – Vrádište, v nedeľu 10.04.2022 o 16:30 hod. 

18. kolo Chvojnica – Bukovec, v nedeľu 17.04.2022 o 16:30 hod. 

20. kolo Chvojnica – Podbranč, v sobotu 30.04.2022 o 16:30 hod. 

VI. liga Dorast U19 

Skupina A 

16. kolo Rohov – Cerová, v nedeľu 03.04.2022 o 12:30 hod. 

IV. liga Starší žiaci U15 

Skupina o víťaza 

1. kolo Moravský Sv. Ján – Dojč, v sobotu 26.03.2022 o 12:30 hod. 

Skupina o umiestnenie 

5. kolo Borský Mikuláš – Kunov, v sobotu 07.05.2022 o 13:30 hod. 

IV. liga Mladší žiaci U13 

14. kolo Gbely – Šaštín, v stredu 30.03.2022 o 16:00 hod. 

2. Oznamy ŠTK 

ŠTK berie na vedomie informáciu TJ Druž. Kunov a upozorňuje kluby, že z dôvodu poruchy na elektr. 

zariadení bude počas víkendu 26.-27.3. v areáli klubu TJ Kunov k dispozícii len studená voda. 

Súťažný poriadok SFZ čl. 18/1, čl. 19/3:  

Ak majú po skončení základnej časti súťaže dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhodujú 

o poradí mužstiev kritériá v tomto poradí: 

I. vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí, 

II. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí, 

III. vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach, 

IV. gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí, 

V. vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach, 

VI. vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach,atď... 

3.Finále Sportika cupu 

ŠTK pozýva štatutárov FK Jablonica a Kopčany na zasadnutie ŠTK, ktoré sa uskutoční dňa 6.4.2022 

o 16,30 hod. v sídle ObFZ Senica. 

 

                                         Ján Cigánek 

                                         predseda ŠTK 



III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

Ospravedlnenia zasielať na emailovú adresu : kr.obfzsenica@gmail.com 

Ospravedlnenia zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS ! 

Seminár RaDZ : 

Náhradného seminára (znalosti PF) sa dňa 22.3.2022 zúčastnil pozvaný R Thao Tran Dinh (úspešne 

absolvoval).Nezúčastnil sa (bez ospravedlnenia) R Fekete Mário. 

Predvolanie : 

KR pozýva na zasadnutie dňa 6.4.2022 o 16,15 hod R Matúš František, účasť povinná! 

Oznam : 

KR na svojom zasadnutí dňa 22.3.2022 vykonala pohovor (popisy OT) s R Štora Ivan. 

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, že v prípade udelenia OT ( ŽK, 2.ŽK/ ČK ) členom realizačného 

tímu aby uviedli danú skutočnosť s presným popisom do poznámky v zápise o stretnutí a tiež zaslali 

podanie na komisiu DK. 

KR doporučuje rozhodcom, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR (i príp. DZ) 

a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia. 

KR žiada delegované osoby o sledovanie obsadenia R/DZ, ktoré bude uverejnené najneskôr v stredu 

na najbližšie stretnutia o víkendu na, www.obfzsenica.sk  / ROZHODCOVIA / Obsadenie rozhodcov 

Zmeny v obsadení budú uverejnené najneskôr v piatok do 16,00 hod (označené žltou farbou),  

po 16,00 hod telefonicky ( prípadne sms ). 

Výzva : 

KR ObFZ Senica vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte 

ObFZ Senica - 0905 723 251, alebo priamo predsedovi KR: 0905 795 284. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

DS po 5.ŽK 

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP 

U163 Jozef Ivánek  1183842 TJ Chvojničan Radošovce MO dospelí  od 21.03.2022 

U164 Lukáš Sloboda  1204003 TJ Chvojničan Radošovce MO dospelí  od 21.03.2022 

DS po 9.ŽK 

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5b DP 

U165 Pavol Nosko  1166939 FK Cerová MO dospelí  od 20.03.2022 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 

U166 Denis Kollár 1251185 ŠK Baník Čáry MO dospelí DK berie na vedomie žiadosť menovaného 

o zmenu DS, uloženej U115, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.25 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu 

zvyšku DS  (2stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 23.03.2022 do 30.06.2022  

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa 

podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP ) 

 

                                          Ľuboš Štora 

                                          predseda DK 

 

 

Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica,  

zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.    

mailto:kr.obfzsenica@gmail.com
http://www.obfzsenica.sk/

