Súťažný poriadok futbalu zo 6. júla 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného
poriadku futbalu z 21. júna 2015 a súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa čl. 7 ods. 3 písm. a) a čl. 51 ods. 2
písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016 schvaľuje tento súťažný
poriadok futbalu:
Čl. I
Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného poriadku futbalu z 21. júna
2015 a súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1 Čl. 16 ods. 1 stanov Slovenského futbalového zväzu z 3. júna 2016.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3 Čl. 2 písm. b) stanov SFZ.“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7 Napríklad čl. 42 ods. 2 písm. b) stanov SFZ.“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8 Čl. 2 písm. c) stanov SFZ.“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9 Čl. 2 písm. d) stanov SFZ.“.
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „čl. 5 ods. 3 písm. c)“ nahrádza citáciou „čl.
5 ods. 3 písm. b)“.
7. V čl. 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „bez ohľadu na počet získaných bodov“.
8. V článku 12 odsek 2 znie:
„(2) Ak je družstvo zo súťaže vylúčené a nejde o vylúčenie zapríčinené treťou
kontumáciou v posledných troch kolách súťažného ročníka, klub družstvo zo súťaže odhlási
v jej priebehu (čl. 17 ods. 4), družstvo je preradené do nižšej súťaže podľa osobitného
predpisu10 alebo ak zanikne členstvo klubu v SFZ, zrušia sa (anulujú) všetky výsledky
družstva v tabuľke. Ak družstvo zapríčiní tretiu kontumáciu v posledných troch kolách
súťažného ročníka, výsledky družstva sa nezrušia (neanulujú) a nedohrané stretnutia družstva
sa kontumujú.“.

9. V čl. 19 ods. 2 sa za slovo „súťaže“ vkladajú slová „a po skončení súťaže, ak nejde
o určenie podľa čl. 18 ods. 1,“.
10. V čl. 21 ods. 4 sa slová „kde pôsobí“ nahrádzajú slovami „v ktorej bude pôsobiť
v nasledujúcom súťažnom ročníku“.
11. V článku 21 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak družstvo klubu vyššej súťaže zostúpi do nižšej súťaže, v ktorej bude
v nasledujúcom súťažnom ročníku pôsobiť družstvo klubu, v ktorom hrali striedavo hráči
družstva klubu vyššej súťaže na základe dohody o striedavom štarte, družstvo klubu nižšej
súťaže zostáva v tejto súťaži hrať.“.
12. Článok 28 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť
dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej
kategórii.
(9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie
riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej
časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží
o jej schválení. Platnosť dohody sa skončí vždy skončením súťažného ročníka.
(10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom
štarte toho istého hráča.“.
13. V čl. 31 ods. 1 sa za slovom „klube“ vypúšťa čiarka a slová „ pokiaľ hráčka nedovŕši 15.
rok veku“.
14. V čl. 35 ods. 5 v prvej vete sa za slovo „súťažiach“ vkladajú slová „riadených SFZ alebo
RFZ“.
15. V článku 46 odsek 1 znie:
„(1) Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii
a) dorastu, ak žiak dovŕšil 14. rok veku,
b) mužov, ak dorastenec dovŕšil 16. rok veku,
c) junioriek a žien, ak žiačka dovŕšila 14. rok veku; to neplatí pre najvyššiu
majstrovskú a pohárovú súťaž žien, v ktorých je oprávnená súťažiť žiačka po
dovŕšení 15. roka veku.“.
16. V Čl. 46 ods. 2 prvá veta znie: „Hráč je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa
odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára so
súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii a ak hráč ešte nedovŕšil 18. rok veku, aj na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča
vo vyššej vekovej kategórii.“.
17. V čl. 52 sa dopĺňa písm. m), ktoré znie:
„m) ktorý nastúpil na stretnutie a nebol pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí“.

18. V čl. 70 ods. 4 druhá veta znie: „Ak nedôjde k dohode, alebo ak riadiaci orgán súťaže
dohodu neschváli, riadiaci orgán súťaže určí termín dohrávaného stretnutia alebo rozhodne
o ponechaní dosiahnutého výsledku stretnutia.“.
19. V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „čl. 59 ods. 8 až 17 stanov SFZ“ nahrádza
citáciou „čl. 60 ods. 9 až 16 stanov SFZ“.
20. Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36 Čl. 68 stanov SFZ.“.
Čl. II
Tento súťažný poriadok futbalu nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

