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

č. 28 / 2022 – 2023  zo dňa 02.02.2023 

 

 

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE 

 

1.Žiadosť o výnimky z UHČ 

ŠTK oznamuje FK, že môžu cez ISSF začať podávať výnimky pre jarnú časť súťaž.roč.2022/23. 

Termín bezplatných uzávierok podania výnimiek je do 15.2.2023 . ŠTK upozorňuje, že stretnutia sa 

zásadne predohrávajú. Dohoda musí byť schválená ŠTK . 

ŠTK neodsúhlasí dohrávať majstr.stretnutia po skončení posledného kola jednotlivých kategórií. 

2.HT mládeže 

V termíne od 20.2. – 22.2.2023 poriada ObFZ  pre mládežnícke družstvá hrajúce súťaže ObFZ 

Senica v nafuk..hale s UT FK  Senica halové turnaje mládeže.Hráči štartujú na platné RP a musia byť 

registrovaní vo FK štartujúcom na turnaji. 

20.2.2023 / pon./ o 8,oo – turnaj prípraviek U 11,nar.po 1.1.2012 a mladší 

21.2.2023 / ut /   o 12,oo hod. turnaj ml.žiakov U13, nar. po 1.1.2010 a mladší 

22.2.2023 / str./ o 8,oo hod. turnaj žiakov U15, nar. po 1.1.2008 a mladší 

Záväzné prihlášky je potrebné zasielať emailom na adresu sekretar@obfzsenica.sk  najneskôr do 

termínu 15.2.2023. V každej kategórii / U11 – U15 / sa môže prihlásiť z jedného FK jedno družstvo. 

Po zaslaní prihlášky a prípadnej  neúčasti bude FK odstúpený na DK s návrhom pokuty 20,-€. 

Počet hráčov : Prípravky U11 4 + 1, Ml.žiaci U13 4 +1, SŽ U15  6 + 1 

Propozície budú zaslané  5 dní pred turnajom. 

 

                                       Ján Cigánek  

                                        predseda ŠTK 

 

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 

 

1.Seminár rozhodcov  

KR oznamuje všetkým R ObFZ Senica , že seminár rozhodcov ObFZ Senica sa uskutoční  

dňa 04.marca 2023 o 8,3o hod., zasadačka rešt.Maldini v Senici / areál štadióna FK Senica/. 

Prezentácia od 8:oo do 8:15 hod. Účasť na seminári je povinná . 

Na seminári budú podpísané dohody o prac.činnosti na rok 2023. 

Študenti predložia potvrdenie o návšteve školy, poberatelia dôchodku doložia fotokópiu rozhodnutia 

o dôchodku ! 

Absolvovanie seminára je podmienkou k zaradeniu  R a nominácii na majstr.stretnutia v jarnej časti. 

Účastnícky poplatok vo výške 15,-€  je potrebné uhradiť na účet ObFZ Senica v termíne do 28.2.2023. 

V prípade neúčasti R na seminári  a dodatočnom preškolení je poplatok 30,-€. 

Žiadame rozhodcov ZsFZ z nášho ObFZ, aby kontaktovali sekretára  za účelom podpisu DPČ. 

 

                                            Marián Bašnár 

                                            predseda KR 

 

IV. SPRÁVY  DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 

 

U 111 DK na základe splnenia povinnosti / úhrada zbernej faktúry/ ruší ochranné opatrenie 

spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstva dospelých a transferov všetkých hráčov 

FK  :  Kerko Š.Humence, Slovan Dubovce, Slavoj Moravský Sv.Ján, OŠK Rohov 

 

                                          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.            
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