OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Košice - okolie
042 96 Košice, Alejová ul. č. 2

Oblastných futbalových súťaží
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OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ KOŠICE – OKOLIE
Určené:
1)
2)
3)
4)

futbalovým klubom v okrese Košice-okolie
výkonného výboru, členom Konferencie a odborných komisií ObFZ
rozhodcom a delegátom ObFZ
rozhodcom a delegátom ObFZ v súťažiach VsFZ a SFZ

I.

VÝKONNÝ VÝBOR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

1. Predseda: Marcel Eperješi, Košické Oľšany 8, 044 42 Košické Oľšany, 0903 630 433,
epo.com@gmail.com
2. Podpredseda: Ing. Miroslav Urban, Kalša 118, 044 18 Kalša, 0910 860 000,
urban@freshobchod.sk
3. Členovia:
Lukáš Janočko, Sady n/T. Byster 249, 044 41 Sady nad Torysou , 0908 372 830,
luky249@gmail.com
Stanislav Lukačko st., N. Polhora 50, 044 44 Nová Polhora, 0905 394 979,
stano.lukacko@centrum.sk
Daniel Mikloš, 0905 295 170, danomiklos@gmail.com

KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
1. Športovo - technická komisia
- predseda: Ing. Štefan Markovič, Ruskov 206, 044 19 Ruskov, 0948 347 699,
markovic.s@zoznam.sk
Komisia mládeže:
- Ing. Tomáš Baksay, Čapajevova 16, 040 11 Košice, 0949 174 750, baksi19@gmail.com
2. Disciplinárna komisia
- predseda: Ján Sloboda, Wurmova 4, 040 23 Košice, 0907 022 768, slobodajano@centrum.sk
3. Komisia rozhodcov
- predseda: Mgr. Tomáš Bednár, Jenisejská 65, 040 12 Košice , 0911 510 432,
bednar.tomas92@gmail.com
4. Oddelenie matriky
- Jakub Eperješi, Zelená stráň 5, 040 14 Košice, 0944 491 818, jakub.eperjesi@futbalnet.sk
5. Revízna komisia
- predseda: Ing. Peter Konečný, Trieda SNP 7, 040 11 Košice, 0902 392 873,
konecny.peto@gmail.com
6. Odvolacia komisia
- predseda: Štefan Leško st., Bukovecká 3, 040 12 Košice , 0903 135 004, lesko.stefan@zscargo.sk
7. Trénersko-metodická komisia
- predseda: Ing. Peter Szénay, Krupinská 10, 040 01 Košice, 0902 937 057,
peter.szenay@futbalsfz.sk
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II.

KONFERENCIA OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

1/ Matúš Adamčík. matus.adamcik@gmail.com
2/ Daniel Bavoľár, Budimír 240, 044 43 Budimír, 0915 875 888, daniel.bavolar@gmail.com
3/ Peter Bajerovský , Brigádnická 1, 040 11 Košice, 0918 495 124, pettb@azet.sk
4/ Gabriel Béres, Péder 5, 044 05 Péder, 0904 223 209, gabrielberes@post.sk
5/ Marián Bereš, Sokoľany 252, 044 56 Sokoľany, 0905 758 347, zberesova@gmail.com
6/ Maroš Čierny, Sídlisko Mladosť 5, 044 25 Medzev, 0905 274 224, cierny.maros69@gmail.com
7/ Roman Knap, Košické Oľšany, 0918 465 060, knap.roman@atk.sk
8/ Matej Kočiš, Trstené pri Hornáde, 0902 295 092, kocis.mato@gmail.com
9/ Vladimír Kvaka, Mala Lodina 17, 044 81 Kysak, 0905 517 993, vlado.kvaka@azet.sk
10/ Stanislav Lukačko ml, N. Polhora 50, 044 44 Nová Polhora, 0907 405 674,
stanko.lukacko@gmail.com
11/ Alexander Mihók, Bidovce 202, 044 45, Bidovce, 0911 992 224, mihok202@gmail.com
12/ Martin Palenčár, Nová 444/71, 044 10 Geča, 0905 819 430, mpalencar@centrum.sk
13/ František Pikla, Perín 303, Perín, 0905 675 508, frantisekpikla@gmail.com
14/ Peter Štefanco, 044 71 Paňovce, stefanco@vokur.sk
15/ Ondrej Škody, Košťova 6, 040 01 Košice, 0902 154 811, oskody@azet.sk
16/ Nikolas Veverica, nikolas.veverica@gmail.com
Poštu adresovať:
Oblastný futbalový zväz
Alejová 2
042 96 KOŠICE
IČO: 35535628
DIČ: 2021146545
Mobil: 0944 491 818
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Košice
číslo účtu: 0089201158/0900
IBAN: SK51 0900 0000 0000 8920 1158
Web: obfz-kosice-okolie.futbalnet.sk
E-mail: obfzkeokolie@gmail.com
Plánované podujatia:
•
finále turnaja O pohár predsedu: VI/2019
•
finále o majstra okresu v kategórii žiaci a prípravky
•
vyhlásenie 11-tky roka 2018 v súťaži I. trieda dospelých ObFZ Košice okolie
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III.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Riadenie súťaže
Kategória dospelých:

I. trieda - 14 družstiev
II. trieda - 8 družstiev

Kategória dorastu:

I. trieda - 9 družstiev

Kategória žiakov:

I. trieda skupina A - 9 družstiev
I. trieda skupina B - 10 družstiev

Kategória minižiaci:

II. trieda žiaci MINI - 13 družstiev

Kategória mladší žiaci:

I. trieda mladší žiaci - 4 družstvá

Kategória prípraviek:

Prípravka skupina A - 9 družstiev
Prípravka skupina B - 9 družstiev
Prípravka skupina C - 9 družstiev

2. Termíny - hracie dni a hracie časy
V kategórii dospelých sú hracím dňom nedele. V kategórii dorastu a žiakov soboty. Výnimky
schvaľuje ŠTK v odôvodnených prípadoch. Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou
tohto rozpisu a je záväzná pre všetky FK. Začiatky mládežníckych stretnutí sú dorastenci
v ÚHČ dospelých, pri stretnutiach žiakov je 2,5 hod. pred UHČ dorastencov a pri stretnutiach
prípraviek je ÚHČ o 10:00 hod.
V posledných 2 kolách sa rušia všetky výnimky z ÚHČ stretnutí dospelých. Zároveň si ŠTK
vyhradzuje právo v stretnutiach o postup alebo zostup v odôvodnených prípadoch zrušiť
čakaciu dobu a výnimky z hracích časov.
Výnimky z UHČ sú uvedené pri vyžrebovaní jednotlivých skupín.
3. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe riadne
zdôvodnenej žiadosti a dodržania zásad:
a) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
b) V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a
pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto
stretnutie ihneď do nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu v zmysle tohto
nariadenia.
Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne v systéme ISSF o zmenu termínu (hracieho času)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Poplatok za zmenu termínu je v zmysle RS predmetom
zbernej faktúry. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezarátavajú. Zmeny termínu
takým spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja a súper je povinný zmenu
akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe vzájomnej dohody je lehota pre
zmeny termínov 10 dní. Nedodržaním stanovenej lehoty ŠTK žiadosť nemusí vyhovieť resp.
zamietne.
c) Výška prejednávacieho poplatku pri zmene miesta, alebo času stretnutia je pri
stretnutiach dospelých 10 € a pri stretnutiach mládeže 5 €.
4. Účastníci súťaže
Účastníci súťaží sú uvedení v Rozpise v časti vyžrebovanie a na www.futbalnet.sk.
5. Vyžrebovanie súťaží
Vyžrebovanie súťaží je uvedené v rozpise a zverejnené na www.futbalnet.sk. Súčasťou
rozpisu je aj vyžrebovanie „O pohár predsedu ObFZ Košice – okolie“..
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6. Miesto stretnutia
a)
Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK schválených ŠTK, ktoré sú vo vyžrebovaní uvedené na 1.
mieste. Akékoľvek zmeny na hracej ploche a na ihrisku vôbec musia byť nahlásené ŠTK a tá
musí ihrisko znova schváliť.
b)
V súťažiach je možné odohrať stretnutie aj v obrátenom poradí, ak je to z ekonomického
alebo iného hľadiska výhodnejšie a obe zainteresované kluby sa na tom dohodli, so súhlasom
ŠTK ObFZ.
c)
Majstrovské stretnutia dospelých, dorastencov a žiakov sa hrajú na trávnatých plochách.
ŠTK povoľuje odohratie majstrovských stretnutí všetkých kategórií v jesennej časti od
1.11.2018 a v jarnej časti do 30.4.2019 aj na vedľajších trávnatých ihriskách, pokiaľ boli
schválené ŠTK. V týchto termínoch o hracej ploche je oprávnený rozhodnúť usporiadajúci
oddiel. Ak vplyvom poveternostných podmienok v priebehu celého súťažného ročníka, t. j.
mimo uvedených termínov, je hlavná hracia plocha rozmoknutá a odohranie na nej by mohlo
spôsobiť škody, stretnutie možno odohrať aj na pomocnom trávnatom ihrisku, pokiaľ toto je
schválené ŠTK. V tomto prípade s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca stretnutia.
d) Ak vplyvom poveternostných podmienok je hlavné ihrisko rozmoknuté a odohratie
predzápasu mládeže by na ňom spôsobilo vážne škody, možno takéto stretnutie odohrať
automaticky na schválenom pomocnom trávnatom ihrisku.
e)
ŠTK upozorňuje kluby, že v prípade krajne nepriaznivého počasia/prietrž mračien,
vytrvalý dážď – štvrtok, piatok, sobota a s tým súvisiaca nemožnosť odohrať stretnutie
v domácom prostredí pre nespôsobilosť hracej plochy žiada o nahlásenie uvedeného
stavu na sekretariát ObFZ a podaním na komisiu ŠTK.
V prípade nenahlásenie uvedených skutočností a neodohrania stretnutia z uvedeného
dôvodu bude domáci klub riešený DK v dôsledku nepripravenia hracej plochy v
zmysle čl. 82/1e SP.
f)
Usporiadajúci klub vo všetkých súťažiach je povinný umožniť každému FK vykonanie
videozáznamu z celého stretnutia. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK podľa DP
a RS čl.6/g.
h) Domáce FK v I. triede a II. triede (II.trieda od 1.1.2019) dospelých sú povinné zabezpečiť
videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu,
a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na
futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php. Avšak FK I. triedy a II. triedy pri akýchkoľvek
námietkach je domáci klub povinný dať záznam zo stretnutia na uvedené úložisko.
Videozáznam musí byť zabezpečený v nasledovnej kvalite:
- nestrihaný a neprerušovaný s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod
aktérov stretnutia do kabín, a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času,
- pohon kamery musí byť vždy krytý batériami a musí byť vyhotovený z optimálneho
miesta a v požadovanej kvalite. Miesto natáčania videozáznamu nahlási klub ŠTK
v prihláške do súťaže,
- námietky v systéme ISSF podaním na komisiu so žiadosťou o vzhliadnutie videozáznamu
je potrebné zaslať do 48 hod.. Za námietky pre vzhliadnutie videa je jednotný poplatok:
40 €, ktorý bude predmetom zbernej faktúry. V prípade vyhovenia námietke sa tento
vklad klubu vráti.
- v posledných troch kolách sú všetky FK povinné uložiť na úložisko záznam pre prípad
operatívnych riešení námietok. V prípade neuloženia videozáznamu v stretnutiach
o postup, resp. zostup bude domácemu FK uložená poriadková pokuta 500 €.
Námietky pre vzhliadnutie videozáznamu na výkon R musia obsahovať:
- názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
- mená, priezviska a adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť
s vyznačením času (minutáže)
- predloženie, resp. požiadanie o predloženie /v prípade hosťujúceho klubu, ktorý si sám
videozáznam nevyhotovoval / príslušnej video dokumentácie v súlade s týmto bodom
- námietky na výkon R sa podávajú v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom
stretnutí, ktorú zároveň obdrží v tomto systéme aj súper prostredníctvom klubového
manažéra

6

- ak domáci FK obdrží kópiu sťažnosti v danom stretnutí alebo na výzvu orgánov ObFZ, je
povinný okamžite odoslať videozáznam na KR ObFZ.
- žiadosť pre prípadnú osobnú účasť pri sledovaní videozáznamu KR.
- KR žiadosti vyhovie, ale až po internom vyriešení a vynesení rozhodnutia o sťažnosti.
- príslušné komisie riadiaceho zväzu si vyhradzujú právo vyžiadať videozáznam aj v
prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu.
V takomto prípade je klub povinný tak urobiť najneskôr do 48 hod po stretnutí, alebo do
šiestich dní od zverejnenia žiadosti v Úradnej správe s tým, že poplatok stanovený týmto
Rozpisom klub neuhrádza. Nedodanie videozáznamu sa bude pokutovať sumou podľa DP
a bude predmetom zbernej faktúry.
Kapitán, spolu u mládeže aj s vedúcim, má právo po ukončení stretnutia v stanovenej lehote
do 48 hodín podať námietky v systéme ISSF v zmysle SP čl.80, bod 3.. Kapitán môže vzniesť
námietky proti:
- výsledku stretnutia
- priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu)
- náležitostiam hracej plochy
- štartu niektorého súperovho hráča
- výstroju hráčov súperovho družstva
- striedaniu náhradníkov
- popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov
Príslušné komisie ObFZ si vyhradzujú právo vyžiadať si videozáznam zo stretnutia aj
v prípade, že nebola zo žiadnej strany vznesená požiadavka na vzhliadnutie videozáznamu.
7. Hospodárske náležitosti
a)
FK štartujú na náklady vlastného FK (TJ). Odporúčame cestovať verejnými dopravnými
prostriedkami. V prípade objednania autobusu zo SAD alebo DPMK je FK povinný zaslať
kópiu objednávky na ObFZ. Uvedené potvrdenia sa však nevydávajú na posledné 3 kolá. Proti
previnivším sa FK budú vyvodené športovo-technické a disciplinárne následky.
b)
Družstvá štartujúce v oblastných súťažiach sú povinné zaplatiť tento vklad:
nenávratný vklad:
I. trieda dospelí: 150 €
II. trieda dospelí: 110 €
III. trieda dospelí: 100 €
c)
Poriadkové pokuty a prejednávacie poplatky platia FK v zbernej faktúre ISSF, najneskôr 10
dní od jej vygenerovania v ISSF. Platby je potrebné zaplatiť na účet , ktorý je uvedený na tejto
faktúre.
d)
Poriadkové pokuty za nenastúpenie v súťaži ročníka 2018-2019:
Dospelí: I. trieda
150 €
Dorast:
50 €
II. trieda
110 €
Žiaci:
50 €
Uvedené pokuty platia aj pre pohár predsedu ObFZ Košice-okolie.
Z uvedenej poriadkovej pokuty ObFZ zašle na účet neprevinivšieho sa FK 50% z vyššie
uvedenej čiastky. V posledných 3 kolách môže byť pokuta o 100% vyššia. V prípade, ak FK
úmyselne alebo z rôznych špekulatívnych dôvodov nedohrá stretnutie (pokles hráčov
pod 7) bude potrestaný poriadkovou pokutou vo výške 50% z celkovej sumy za
nenastúpenie, pri mládeži je to plná suma za nenastúpenie.
Pri odhlásení družstva zo súťaží ObFZ Košice - okolie bude družstvu udelená pokuta
300 €.
e) Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa stanovuje uhradiť náklady
disciplinárneho konania prostredníctvom zberných faktúr. Pre súťaže ObFZ je výška
poplatku stanovená takto: 10 € (dospelí), 5 € (mládež). Uvedené poplatky sa vzťahujú aj na
prerokovávanie napomínaných hráčov.
f) Za prerokovanie žiadosti zmeny termínu stretnutia po uzavretí súťaží komisiou ŠTK a
v priebehu SR je stanovený nasledovný poplatok: dospelí – 10 €, stretnutia mládeže – 5 €, ktorý
je predmetom zbernej faktúry. V prípade žiadosti a dohody predloženej v kratšej dobe ako 10 dní
sú tieto poplatky dvojnásobné.
Poplatky v slovenských futbalových súťažiach riadených SFZ, ÚLK, RFZ, ObFZ v sezóne
2018/2019
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Úroveň súťaže

6.
úroveň

7.
úroveň

Názov súťaže

I. trieda

II. trieda

Dorast
komplet

Žiaci
komplet

Disciplinárne poplatky (zjednotené jednotlivec/kolektív)
Poplatok za zmenu termínu do 10 dní
Poplatky za podanie námietky
Prestupový poriadok – Prestup/hosťovanie neprofesionála
Prestupový poriadok – Správny poplatok prestup do
zahraničia
Prestupový poriadok – Prestup/hosťovanie profesionála
Poplatok za registráciu (prvotná, základná registrácia)
Vystavenie Registračnej karty (5 rokov platnosť) –
dobierkou
Poplatky za odvolania (zjednotené)
Poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu (zjednotené)
Zmierovací poplatok

10 €
10 €
10 €
10 €

10 €
10 €
10 €
10 €

5€
5€
10 €
7€

5€
5€
10 €
5€

20 €

20 €

20 €

20 €

90 €
5€

90 €
5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

50 €
40 €

50 €
40 €

30 €
40 €

30 €
40 €

Komisia

DK
ŠTK
ŠTK
MK
MK (iba SFZ)
MK (iba SFZ)
MK
MK (iba SFZ)
OK
KR
ZK

DK – Disciplinárna komisia, ŠTK – Športovo-technická komisia, MK – Matričná komisia, OK –
Odvolacia komisia, KR – Komisia rozhodcov, ZK – Zmierovacia komisia
g)

Vstupné na stretnutia si stanovuje usporiadajúci FK. Vstupenky si zabezpečuje domáci FK
sám. Usporiadajúci FK je povinný poskytnúť hosťujúcemu FK 25 voľných vstupeniek.
h) Rozhodcom a delegátom zväzu delegovaných ObFZ patrí náhrada cestovných výdavkov a
stravné v zmysle schváleného uznesenia VV ObFZ, ktoré sú súčasťou nižšie uvedených
náhrad rozhodcov a delegátov uvedených v tabuľke. V zmysle Zákonníka práce pri dohode
o pracovnej činnosti a vykonaní práce prináleží delegovaným osobám príplatok za sobotu,
nedeľu a sviatok, ktoré sú priamo generované v systéme ISSF.
i)
Pre súťažný 2018-2019 boli Výkonným výborom ObFZ Košice - okolie schválené tieto
náhrady rozhodcom a delegátom zväzu:
Cestovné náhrady a odmeny R, AR a DZ:

I.trieda

II.trieda

Pohár

R

AR a DZ

R

AR a DZ

R

AR a DZ

Odmeny

10 €

6€

9€

5€

0€

0€

Ostatné náhrady

20 €

20 €

20 €

20 €

Finále pohára

Dorast
Odmeny
Ostatné náhrady
O majstra okresu

6€
11 €

4€
11 €

18 €
18 €
Vypláca zväz
Žiaci a MINIžiaci

5€
4€
10 €
10 €
Vypláca zväz

Prípravky

5€
10 €

4€
10 €

Miesto nástupu na pracovnú cestu je miesto bydliska, miesto výkonu práce na pracovnej ceste je
miesto stretnutia, doba pracovnej cesty do 12 hod., miesto skončenia pracovnej cesty je miesto
bydliska.
Uvedené čiastky odmien sa zdaňujú podľa platných predpisov a daňových zákonov
platných v SR.
j)

Prípadné zmeny výšky náhrad R a DZ môžu vyplynúť zo zmeny zákonov a tým aj zmeny
odvodových povinností.

k)

Okrem uvedených odmien má R, AR, DZ na mládežníckych stretnutiach, stretnutiach žien,
priateľských a reprezentačných stretnutiach nárok na:
1) stravné v zmysle bodu 7- v zmysle opatrení MPSVR SR
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2) Odmeny a cestovné náhrady, ktoré sú R, AR, NR, DZ za ich výkon činnosti vo futbalových
stretnutiach vyplácané ekonomickým oddelením SFZ a VSFZ podliehajú dani podľa § 5 –
príjmy zo závislej činnosti Zákona č. 595/2003 Z z. o dani z príjmov, alebo podľa § 6 – príjmy
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti Zákona č. 593/2003 Z.z..
Cestovné náklady R a DZ, ktorí na stretnutie cestujú spoločným vozidlom, si medzi sebou
vyplácajú na základe záväzného interného nariadenia KR.
FK uhradí z hrubej mzdy R a DZ v zbernej faktúre aj odmeny delegovaným osobám schválené
Výkonným výborom ObFZ Košice-okolie 07/2018. Ďalej bude FK na faktúre mesačne účtovaný
poplatok na chod a vedenie COR a to: dospelí – 5 €, dorast – 3 €, žiaci – 3 €.
l)

Podmienkou zaradenia FK do súťaží ObFZ pre SR 2018-2019 je vyrovnanie všetkých
záväzkov FK vystavených v zbernej faktúre za predchádzajúci SR najneskôr za mesiac máj
2018.

8. Námietkové konanie
Námietky, t.j. protesty a odvolania, môže FK podať na príslušný riadiaci zväz podľa SP čl. 8586 do 48 hodín po skončení stretnutia, výhradne cez ISSF.
9. Poplatky uvedené vo futbalových normách SFZ
a) Námietky čl. 85 a 86 SP
dospelí: III. liga -20 €
ostatné súťaže:10 €
1.L ženy: 10 €
mládež: dorast – rep. súťaže 10 €
dorast. ost. súťaže 10 €
žiaci, žiačky10 €
b) Odvolanie čl. 87 SP
III. liga 70 €
Ostatné súťaže 50 €
I. liga dorast
50 €
I. liga žien a žiačok 30 €
Dorast a žiaci 30 €
c) Disciplinárny poriadok
a) za prerokovanie previnenia jednotlivca
III. liga 20 €
IV. liga, V. ligy10 €
Dorastenecké súťaže 5 €
Žiacke súťaže 5 €
b) za prerokovanie previnení kolektívov
FL 25 €
II. liga 25 €
III. liga 20 €
IV. liga, V. a VI. Ligy 10 €
Dorastenecké a žiacke súťaže 5 €
d) Disciplinárny poriadok, odvolanie – čl. 81 DP
III. liga 70 €
I. LSD 50 €
Ostatné súťaže dospelí50 €
Mládežnícke súťaže 30 €
e) Registračný poriadok
Sadzobník poplatkov je uvedený v RaPP v prílohe č.2 a je nahrávaný matrikárom priamo
v systéme ISSF.
f) Registračný a prestupový poriadok – sťažnosť čl. 41, odst. 3
Kluby republikových súťaží
150 €
III.L dospelí 70 €
Kluby ostatných súťaží dospelí 50 €
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Kluby ostatných súťaží mládež 30 €
g) Odvolacia komisia, čl. 4, odst. 1
III liga100 €
Ostatné súťaže dospelí 50 €
Ostatné súťaže mládeže 30 €
Komora pre riešenie sporov:
Poplatok za konanie o návrhu:
- pri peňažnom plnení je 3% z hodnoty sporu, min. však 50 €, najviac 2000 €,
- ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 50 €,
h) Ekonomické oddelenie
Správa a prevádzka ISSF, poplatok klub/mesačne2 €/mesiac – 2x ročne
Všetky uvedené poplatky s výnimkou odvolacieho poplatku, poplatku za konanie pred
ROS, správneho poplatku za prestup do zahraničia a poplatku za vystavenie RP, sú hradené
FK formou mesačnej zbernej faktúry vystavenej SFZ.
g) Variabilné symboly
Za účelom bezproblémového priradenia platieb sú rozhodcovia a delegáti povinný označiť
jednotlivé platby nižšie uvedenými variabilnými symbolmi:
Por. Č.
Poplatky – dôvod
Variabilný
Poznámka
symbol
KR, DZ
1.
Seminár
30301
2.
Žiadosť o nedelegovanie
30302

IV.

TECHNICKÉ USTANOVENIA

11. Predpis
a) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu, súťažného poriadku, smernice pre evidenciu žiakov
a tohto rozpisu, ktorého výklad prináleží ŠTK ObFZ.
Všetky pokyny v úradných správach vydávaných počas súťažného obdobia sú pre FK záväzné
a uverejňované na: obfz-kosice-okolie.futbalnet.sk
b) Vo všetkých vekových kategóriách futbalových súťaží sa výsledky hodnotenia nasledovne:
výhra – 3 body

remíza – 1bod

prehra – 0 bodov

c) Domáci FK v I.triede je povinný pripraviť ku hre 4 lopty (Predpisané lopty značky Adidas
ktoré kluby obdržali ako dotáciu od zväzu.). Rezervné 2 lopty budú za bránkami na stojanoch a
jedna lopta bude pri stredovej zástavke. Usporiadajúci FK je súčasne povinný pri súťažnom
stretnutí zabezpečiť najmenej 2 zberačov lôpt, po jednom za každou bránkou. V ostatných
súťažiach je klub povinný pripraviť najmenej dve lopty.
12. Štart hráčov
a)
V súťaži dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie
dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu čl. 46 SP. V prípade, že tak nevykoná, rozhodca
nepovolí jeho štart za družstvo vo vyššej kategór. V kategórii dorastu štartujú hráči narodení
od 1.1.2000 a mladší po dovŕšení 14 rokov. V kategórii žiakov štartujú hráči narodení po
1.1.2004 a mladší za predpokladu, že dovŕšili vek 9 rokov. V kategórii prípraviek U11
štartujú hráči narodení po 1.1.2008 a mladší. Výnimky štartu hráčov od 8 rokov za žiakov
dáva v odôvodnených prípadoch ŠTK (KM) ObFZ.
b) Pri striedavom štarte hráča do dovŕšenia 18. roku veku je FK povinný predložiť pri stretnutí
potvrdenie o povolení jeho striedavého štartu v zmysle čl. 46 SP. V prípade, že tak nevykoná,
R nepovolí jeho štart za družstvo dospelých. FK je zároveň povinný zaslať v týždni pred
stretnutím kópiu súhlasu na striedavý štart hráča aj na ŠTK ObFZ. Nesplnenie tejto povinnosti
bude pokladané za nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany klubu a bude
riešené v zmysle DP.
c) ŠTK povoľuje štart max. 5 žiakov narodených po 1.1.2004 za družstvo mladšieho dorastu,
resp. za družstvo samostatného staršieho dorastu na platné registračné preukazy. Toto
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d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

ustanovenie platí v súťaži dorastu len pre štart žiakov za dorast. Platí ustanovenie čl. 46 SP,
t.j. celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej, či vyššej vekovej kategórií nesie futbalový
klub a príslušný tréner.
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórií. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do
najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka, a to po dovŕšení:
15. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu,
19. roku veku z kategórie dorast do kategórie dospelých.
V prípade, že hráč dovŕši 15. rok veku v období 1.1. – 31.12 kalendárneho roku, môže
príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií žiakov. Ak hráč dovŕši 19. rok veku v období 1.1.
– 31.12. môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórií dorast v zmysle SP čl. 44.
Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami v rozpätí 1
– 99, pričom základnú zostavu tvoria hráči uvedení v poradí na prvých jedenástich riadkoch
v Zápise o stretnutí. Brankár má zároveň farbu dresu odlišnú od farby dresov ostatných
hráčov a dresov rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub, domáci klub sa musí
prispôsobiť.
Striedanie hráčov sa musí vykonávať pomocou dobre viditeľných číselných tabúľ, ktoré je
povinný poskytnúť pre obe družstvá usporiadajúci FK (platí pre všetky družstvá štartujúce
v ObFZ).
Striedanie hráčov v súťažiach dospelých – 5, dorastu – 5, žiakov – po 5 pričom
v súťažiach žiakov vystriedaný hráč v rámci tých piatich striedaní sa bude môcť vrátiť do hry.
Družstvo v Zápise o stretnutí uvedie mená 11 hráčov a maximálne 9 náhradníkov. Mená
náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred začiatkom stretnutia a uvedené v ISSF
systéme v Zápise o stretnutí. Náhradník, ktorý nie je pred začiatkom stretnutia uvedený
v Zápise o stretnutí, nemôže byť do zápisu dodatočne dopísaný a nemôže sa zúčastniť na hre.
Ak je hráč uvedený v zápise ako náhradník a nie je prítomný pri konfrontácií pred stretnutím,
jeho konfrontácia sa vykoná pri nástupe na hraciu plochu.
Registračné preukazy náhradníkov ostávajú v kabíne rozhodcov. Pri konfrontácií pred
stretnutím sa táto vykoná aj u náhradníkov. V prípade námietok k totožnosti hráčov plne
platia ustanovenia SP, čl. 49.
Ak nastúpi na stretnutie družstvo s počtom hráčov nižším ako 11, konfrontácia príslušného
hráča (ov) je možná pri doplnení družstva na HP.
Hráč môže v jednom hracom dni nastúpiť len v jednom súťažnom (majstrovskom,
pohárovom) stretnutí v zmysle SP čl.50. Avšak v prípade, že hráč uvedený v zápise o stretnutí
družstva klubu do stretnutia nenastúpi a taktiež neobdrží počas stretnutia ako hráč
pripravený na striedanie osobný trest, môže na ďalšie stretnutie, ktoré sa hrá po ukončení
stretnutia, nastúpiť za predpokladu, že je za takéto družstvo oprávnený nastúpiť.
V súťažiach dospelých aj mládeže všetkých skupín sú FK povinné vypisovať Zápis o stretnutí
len v systéme ISSF. Zápis o stretnutí nie je potrebné podpisovať pred a ani po stretnutí.
Z dôvodu zamedzenia prieťahov a úmyselnému posúvaniu začiatkov stretnutí je domáci FK
povinný vypisovať zápis o stretnutí ako prvý. FK sú povinné v súťažiach dospelých aj
mládeže všetkých skupín vypisovať Zápis o stretnutí v ISSF, dať priestor klubovému
manažérovi hostí a 30 min. pred stretnutím v prítomnosti ved. mužstiev umožniť R
stretnutia uzavrieť nominácie a vytlačiť zápis o stretnutí.

13. Podmienky štartu:
1. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom,
okrem prípadov uvedených v odseku 2.
2. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem prípadov keď
a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v Informačnom
systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie registračného
preukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného a prestupového poriadku
SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo
b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a
platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 48
hodín od začiatku stretnutia; do tejto lehoty sa nezapočítavajú sviatky.
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c. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad
preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).
d. Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch družstiev
identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je povinný túto
skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti uviesť v zápise o
stretnutí.
e. Ak nemôže hráč registračný preukaz predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že
registračný preukaz bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej lehote
úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
f. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku „b“ a „e“, jeho štart v stretnutí sa považuje za
neoprávnený štart hráča.
g. Lekárske prehliadky vo všetkých súťažiach riadených ObFZ sú stanovené čl. 50 SP. Za
vykonanie lekárskej prehliadky hráčov si FK zodpovedá sám. U hráčov, ktorých FK získa
v priebehu súťažného ročníka, si FK nechá vystaviť príslušným lekárom individuálne
potvrdenie. Na požiadanie riadiaceho orgánu je FK povinný predložiť doklad o platnosti
lekárskej prehliadky. V čase PN sa prerušuje platnosť lekárskej prehliadky. V čase PN je hráč
povinný predložiť klubu doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť
v majstrovských, pohárových, príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča v takomto prípade
je v rozpore s čl.50 SP a preto voči hráčovi sa postupuje v zmysle ustanovení DP SFZ.
Striedavý štart hráča sa riadi čl. 46 SP.
h. Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje ISS
, vedúci mužstva svojim elektronickým podpisom ktorým je uzavretie nominácie na stretnutie
potvrdzuje správnosť všetkého.
i. Pri majstrovských stretnutiach vo všetkých kategóriách je povinnosťou domáceho FK
zabezpečiť zdravotnícku službu v zmysle SP čl.56. Nedodržanie tohto ustanovenia má za
následok disciplinárne opatrenie. V stretnutiach III.L dospelých je domáci FK povinný
zabezpečiť na stretnutie kvalifikovaného lekára, ktorý podpíše Zápis o stretnutí. Zároveň R a
D stretnutia je povinný vykonať kontrolu jeho účasti. V ostatných súťažiach je domáci FK
povinný zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu v zmysle Zákona č.1/2014.
j. Súčasťou výstroja musia byť u každého hráča aj chrániče holenných kostí. Hráč, ktorý túto
povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní
dodržiavanie tohto ustanovenia kontrolovať.
k. ŠTK povoľuje v družstve v jednom stretnutí štart 5 zahraničných hráčov. Do uvedeného počtu
sa však zarátavajú všetci hráči, ktorí nemajú štátnu príslušnosť Slovenskej republiky.
l) FK po obdŕžaní 5, resp. 9, resp. 12 ŽK u hráča nezasiela registračný preukaz na VsFZ.
- napomenutie hráčov sa eviduje a trestá v jednom družstve a v jednom súťažnom ročníku.
Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného FK toho istého
stupňa súťaže sa dovtedy obdŕžaný počet ŽK prenáša.
- osobitne sa evidujú a trestajú napomenutia v Slovenskom pohári.
- do nového súťažného ročníka sa ŽK neprenášajú, trest za ČK však áno.
-FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisu o stretnutí potvrdenom kapitánom
družstva. Evidencia ŽK je vedená aj v systéme ISSF v položke – reporty. ŽK sa evidujú a
disciplinárne vyhodnocujú vo všetkých vekových kategóriách.
- hráč má po obdŕžaní 5.(1) resp. 9.(1), resp. 12–ej(1) ŽK automaticky zastavenú činnosť na
jedno stretnutie uvedené v zátvorke v zmysle čl.37 DP. Evidencia počtu ŽK je vedená
v systéme ISSF. Prejednávací poplatok po obdŕžaní 5., resp. 9., resp. 12. ŽK bude
predmetom zbernej faktúry.
- Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie,
ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa odseku 5, príslušná
disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa
odseku 5, ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku;
ak hráč alebo klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa odseku 5. Žiadosť je potrebné podať
do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
- Ak je hráč napomínaný v jednom stretnutí dvakrát žltou kartou, následná červená karta
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ruší napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.
- Pri vylúčení hráča, resp. po príkaze DZ na odobratie RP, rozhodca hráčovi neodoberie RP, len
uvedie v zápise o stretnutí na 1. strane v kolónke napomínaní a vylúčení hráči okolnosti
priestupku hráča. Hráč má automaticky zastavenú činnosť. Disciplinárna komisia bude
prípad prerokúvať po zaslaní návrhu trestu, príp. osobnej účasti a na základe zápisu o
stretnutí rozhodcu a správy delegáta o stretnutí. Príslušný poplatok FK uhrádza
prostredníctvom zbernej faktúry. Výsledok svojho rozhodnutia oznámi DK futbalovému
klubu osobne alebo písomnou formou v úradnej správe. Pri inzultácii R hráčom alebo
funkcionárom rozhodca RP neodoberá. Pri inzultácií rozhodcov sa na najbližšie zasadnutie
v stredu povinne dostavia: rozhodcovia, DZ, kapitáni a vedúci oboch družstiev a ďalší hráči
a funkcionári, ktorí mali podiel na inzultácií.
m) Ak je stretnutie predčasne ukončené z dôvodu inzultácie R alebo AR, oznámi R dôvod jeho
ukončenia za prítomnosti DZ, kapitánov (u mládeže aj vedúcich) družstiev v kabíne
rozhodcov. DZ, R a AR to podrobne uvedú vo svojich správach a sú povinní ich odoslať
najneskôr do 24 hod riadiacemu orgánu a oznámiť zainteresovaným povinnosť zúčastniť sa
najbližšieho zasadnutia DK VsFZ.
n) Ak bol v stretnutí R alebo AR inzultovaný, ale R stretnutie z toho dôvodu neukončil, musí R ešte
na hracej ploche túto skutočnosť oznámiť obidvom kapitánom. Po stretnutí platí zásada
oznámenia inzultácie v zmysle postupu v bode „m“ s podrobným popisom DS a R v Zápise o
stretnutí a Správe DS. Asistenti sú povinní zaslať riadiacemu zväzu svoje stanoviská
k uvedeným skutočnostiam.
o) FK, ktorým boli uložené pokuty za disciplinárne previnenia, uhrádzajú tieto pokuty a poplatky
prostredníctvom zbernej faktúry.
p) ŠTK povoľuje v zmysle Zákona 1/2014 predaj piva len do 4,1 stupňa objemových percent
alkoholu, ale len v papierových, resp. plastových pohároch. Predaj alkoholu je zakázaný.
V prípade porušenia tohto zákazu budú voči previnilcom vyvodené disciplinárne dôsledky.
r) FK I. a II. triede dospelých, ako aj v mládežníckych kategóriách, sú povinné vyplňovať zápis
o stretnutí len v systéme ISSF. V prípade poruchy PC, resp. bez prístupu signálu zabezpečí
domáci klub vyhotovenie papierového zápisu. Z toho dôvodu je usporiadajúci FK povinný
zabezpečiť vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre vytvorenie
elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF aj s tlačiarňou. FK vo všetkých stupňoch súťaží
pripravujú 1 originál zápisu o stretnutí. Ak je na stretnutí prítomný aj DZ, FK pripraví 1
originál + 3 kópie zápisov o stretnutí. Ak na stretnutie nie je delegovaný DZ, iba originál + 2
kópie. Po stretnutí R riadne vyplní zápis aj s prípadnými osobnými trestami.
s) FK všetkých stupňov súťaží sú povinné vyznačiť priestor dovoleného pohybu trénera
/technickú zónu/, t.j. 1 meter po stranách lavičky náhradníkov a 1 meter od postrannej čiary.
t) Ak bol tréner, vedúci družstva alebo iný funkcionár, ktorý sa môže zdržovať počas stretnutia na
lavičke náhradníkov, vykázaný rozhodcom mimo hraciu plochu, má okamžite zákaz výkonu
funkcie počas stretnutia až do prijatia záveru disciplinárnej komisie.
u) V zmysle SP a rozhodnutia Konferencie a VV ObFZ sú družstvá dospelých štartujúcich
v súťažiach I. a II. triedy ObFZ povinné mať najmenej jedno mládežnícke družstvá zaradené
v riadnych dlhodobých súťažiach.
v) Na základe schválenia Konferenciou a VV ObFZ ŠTK nezaradí do príslušnej súťaže družstvá
všetkých kategórií, ktoré v priebehu predchádzajúceho súťažného ročníka nastúpia do
stretnutia v neúplnom počte, a ich najmenej 2 stretnutia budú skontumované z dôvodu
poklesu hráčov pod 7.
w) V prípade, že v priebehu súťažného ročníka FK odhlási družstvo mládeže, alebo toto
družstvo bude zo súťaže vylúčené z dôvodov neúčasti na stretnutiach a podmienka
z bodu „u“ takto nebude splnená, bude FK povinný uhradiť poplatok 2000 €
prostredníctvom zbernej faktúry za jedno družstvo na zvláštny účet. Tieto prostriedky
budú prerozdelené na mládež v príslušnom ObFZ.
x) V prípade, že klub odhlási jediné družstvo mládeže, resp. bude vylúčené družstvo mládeže toho
ktorého klubu zo súťaže okrem toho, že zaplatí poplatky v zmysle predchádzajúceho bodu
„w“, bude následne družstvo dospelých zostupujúce. V prípade, že také družstvo sa umiestni
po poslednom kole na postupovom mieste, družstvo dospelých nepostupuje, a postupujúcim
sa stáva družstvo umiestnené na 2. mieste.
14. Konfrontácia hráčov
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a) V súťažiach mládeže aj dospelých je konfrontácia povinná pred stretnutím. Kontrolu
totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované
registračné preukazy a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých
hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera
registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. U mládeže ju vykonávajú kapitáni
družstiev za účasti svojich vedúcich, ktorí majú právo opýtať sa jednotlivých hráčov na
rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev
mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné preukazy
rozhodcovi.
b) Konfrontácia v kategórii dospelých sa riadi čl. 49 SP a týmto dodatkom – v prípade neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev),
kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti podľa
registračných preukazov a OP, pasov, resp. preukazu poistenca. Túto konfrontáciu vykoná
rozhodca sám tak, že skonfrontuje fotografiu hráča na RP s platným občianskym preukazom
/preukazom poistenca/ hráča, voči ktorého totožnosti bolo namietané. R v prípade rozporu
môže vyhľadať konfrontáciu hráča v systéme ISSF – verejná matrika. Ak rozhodca po
konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti hráča s porovnaním s
OP, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej strane zápisu popíše dôvod svojho
rozhodnutia. Ak je pri konfrontácií vznesená námietka voči totožnosti hráča, je tento hráč
povinný sa dvakrát podpísať na zadnú stranu Zápisu o stretnutí.
Odmietnutie
(nepodrobenie) sa kontrole totožnosti má za následok, že hráč(i) nemôže v stretnutí nastúpiť,
rozhodca ho nesmie pripustiť k hre a tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu 2. polčasu), hráč je v zmysle
pravidiel futbalu vylúčený z hry. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a
vedúci družstva. R spolu so súperom majú zároveň právo namietaného hráča sfotografovať
a následne dokladovať na ŠTK.
c) V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, neuznania totožnosti
hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť R, DZ, kapitáni a vedúci
obidvoch družstiev a hráč (hráči), proti ktorým bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka
resp. záznam rozhodcu. V prípade, že sa hráč, voči ktorému bola námietka vznesená, hry
nezúčastní, nemusí sa hráč zúčastniť na konfrontácií na ŠTK na najbližšom zasadnutí. V
prípade, že sa stránka, voči ktorej bola vznesená námietka riadnym námietkovým konaním
jednania ŠTK nezúčastni, ŠTK námietku posúdi sama a voči stránke vyvodí príslušné dôsledky
(hracie či disciplinárne.)
a) Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase alebo v prípade
striedajúceho hráča v druhom polčase a kapitán družstva súpera alebo jeho zástupca
neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať
prípadné námietky do Zápisu o stretnutí ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže
vykonať kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka
opakovane, v rôznom čase.
b) Konfrontáciu hráčov družstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, je možné vykonať na
požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred začiatkom 2.polčasu –
ďalej v zmysle SP, čl. 49 bod 1.
c) Ak ŠTK potvrdí neoprávnený štart hráča, bude trénerovi družstva, ktorý umožnil
neoprávnený štart hráča, odobraná licencia.
15. Zoznamy hráčov (súpisky)
a) FK vyhotovujú Sezónnu súpisku (zoznam hráčov družstva) len v systéme ISSF.
b) FK nezasielajú riadiacemu orgánu Sezónnu súpisku. Klubový ISSF manažér vyplní údaje
podľa predlohy v ISSF. Sezónna súpiska (zoznam hráčov družstva) v systéme ISSF musí byť
vyplnený pred zahájením súťaže v zmysle SP, čl. 41 a 42. Nahratím hráčov na Sezónnu
súpisku v systéme ISSF, alebo priebežne doplneným hráčom na Sezónnu súpisku v ISSF, FK
automaticky potvrdzujú aj vykonanie lekárskej prehliadky, ktorú má právo riadiaci orgán
v prípade potreby kedykoľvek skontrolovať. Z uvedeného zoznamu hráčov sa následne
nahrávajú hráči do Zápisu o stretnutí.
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c)

Zoznam družstva sa predkladá v zmysle SP čl. 41 a 42. Pre jarnú časť súťažného ročníka sa
zoznamy len priebežne dopĺňajú nasledovne:
- pri nominovaní nového hráča na Zápis o stretnutí, ktorý nie je uvedený v Sezónnej
súpiske, systém ISSF automaticky doplní hráča do Sezónnej súpisky s poradovým číslom na
Sezónnej súpiske nasledujúcim po aktuálne najvyššom a zašle o tom notifikáciu Správcom
danej súťaže. Tým odpadáva povinnosť inej formy nahlasovania nového hráča do Sezónnej
súpisky.
d) FK hrajúce vo Vsl. futbalových súťažiach ako B družstvo, musia riadiacemu orgánu ako aj
rozhodcovi pred stretnutím predložiť aktuálnu Sezónnu súpisku A družstva. Ak má FK 2
družstvá v rôznych súťažiach, štart hráčov A družstva za B družstvo sa riadi čl.47 SP
nasledovne:
- za B-družstvo klubu môţu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v
príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii
neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť
súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k
počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa
nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový
úsek stretnutia.
16. Klasifikácia trénerov
FK je povinný mať kvalifikovaného trénera minimálne s licenciou „C“ pri každom svojom
družstve. ObFZ neudeľuje žiadne výnimky pre družstvá dospelých I. a II. triedy a družstvá
dorastu od 01.01.2017.
17. Povinnosti FK pri predkladaní súpisiek
a) Pred stretnutím predkladá vedúci družstva spolu s registračnými preukazmi aj kópiu platnej
licencie trénera, ktorý je na zadnej strane zápisu menovite uvedený a jeho meno a priezvisko
je rovnaké, ako na potvrdenej súpiske.
b) Pokiaľ dôjde ku zmene trénera, je FK povinný túto zmenu ihneď nahlásiť na TMK ObFZ,
ktorá zaznamená túto zmenu na súpiske, ktorú má k dispozícií ŠTK ObFZ.
c) Družstvo, ktoré nebude mať na stretnutí kvalifikovaného trénera, podlieha disciplinárnemu
konaniu.
18. Systém súťaží
Podľa platného súťažného poriadku sa hrá systémom každý s každým dvojkolovo, trojkolovo
alebo štvorkolovo.
19. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie
ObFZ dopĺňa s platnosťou pre Oblastné futbalové súťaže Košice-okolie čl. 69, 70, 71 a 82 SP
nasledovnými zásadami:
a)
Ak sa majstrovské stretnutie vôbec neuskutoční v stanovenom termíne z viny niektorého
FK, klub, ktorý sa neprevinil zašle do 3 dní ŠTK a súperovi písomné stanovisko
(doporučene), či súhlasí s odohratím stretnutia v náhradnom termíne najneskôr do 14 dní.
Ak bude stanovisko kladné, bude ŠTK oprávnená prihliadnuť na túto skutočnosť pri riešení
prípadu. Keď ŠTK takéto stanovisko nedostane, resp. bude toto stanovisko záporné, bude
riešiť prípad podľa platných odsekov čl. 82 SP a bodu Rozpisu.
b)
Ak sa stretnutie neuskutoční resp. nemôže byť dohrané z vyššej moci je povinnosťou
účastníkov dohodnúť sa na novom termíne stretnutia, ktoré musí byť odohrané najneskôr
do 10 dní a túto dohodu uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade, že k dohode nedôjde, nový
termín určí ŠTK. Ak k takému prípadu dôjde v 3 záverečných kolách, sú kluby povinné
stretnutie odohrať do nasledujúcej stredy po neodohratom resp. nedohratom stretnutí
v zmysle tohto nariadenia.
c)
Ak na majstrovské stretnutie nastúpi jeden zo súperov zavinene po čakacej dobe alebo
prekročí polčasovú prestávku a stretnutie sa napriek tomu odohrá, je ŠTK oprávnená uznať
výsledok dosiahnutý na ihrisku za predpokladu, že FK, ktorý sa neprevinil, nepodal
námietky podľa pokynov čl. 85 a 86 SP.
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20. Zásady pre zmeny termínov
Zmeny termínov uvedených v termínovej listine sa môžu vykonať len na základe riadne
zdôvodnenej žiadosti a dodržania zásad:
d) Stretnutia sa zásadne predohrávajú, pokiaľ ŠTK nerozhodne ináč.
e) V prípade, že z dôvodu krajne nepriaznivých poveternostných podmienok (prietrž mračien a
pod.) sa v posledných 3 kolách stretnutie neodohrá, družstvá sú povinné odohrať toto
stretnutie ihneď do nasledujúcej stredy na základe vzájomnej dohody termínu v zmysle
tohto nariadenia.
f)
Usporiadajúci FK požiada ŠTK písomne v systéme ISSF o zmenu termínu (hracieho času)
najneskôr do 21 dní pred stretnutím. Poplatok za zmenu termínu je v zmysle RS predmetom
zbernej faktúry. Deň odoslania a deň stretnutia sa do lehoty nezarátavajú. Zmeny termínu
takým spôsobom sú možné len na dni pracovného pokoja s udaním dôvodu a súper je
povinný zmenu akceptovať po predchádzajúcom súhlase ŠTK. Na základe vzájomnej dohody
je lehota pre zmeny termínov 10 dní. Nedodržaním stanovenej lehoty ŠTK žiadosť zamietne.
g) FK, ktorých minimálne 3 hráči sú nominovaní do výberu ObFZ, resp. reprezentácie, majú
v prípade požiadania právo na zmenu termínu stretnutia. Pri uplatnení takejto požiadavky
zo strany klubu, tomu nebude stanovený poplatok za žiadosť o zmenu termínu.
21. Povinnosti usporiadateľského klubu a usporiadateľská služba
a)
Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov,
funkcionárov, rozhodcov a delegátov v šatniach, ďalej zabezpečiť bezpečnosť ich dopravných
prostriedkov parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá
usporiadajúci klub, peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do
úschovy hlavnému usporiadateľovi.
b) Usporiadateľský zbor musí byť označený reflexnými vestami. Hlavný usporiadateľ musí
mať odlišnú farbu reflexnej vesty, resp. označenie že sa jedná o hlavného usporiadateľa.
c)
Povinnou súčasťou, resp. prílohou ku každému Zápisu o stretnutí je Zoznam
usporiadateľskej služby.
d) Usporiadajúci FK je povinný bez vyzvania poskytnúť pred stretnutím, resp. v polčasovej
prestávke občerstvenie pre rozhodcov, DZ a hráčov hostí (minerálka – min. 9 litrov pre hostí,
čaj a pod.). Domáci FK je povinný mať k dispozícii Zápisy o stretnutí, ak by zlyhalo
internetové pripojenie. Riadne vyplnené odovzdajú najmenej 30 min. pred začiatkom
stretnutia spolu s registračnými preukazmi a Zoznamom usporiadateľskej služby rozhodcovi
stretnutia. V kategórii dospelých sa zápisy vytlačia 4-krát (originál + 3 kópie), v
mládežníckych kategóriách 3-krát (originál + 2 kópie). Prvý vypisuje zápis domáci FK.
Družstvo hostí je povinné dostaviť sa 45 minút pred začiatkom stretnutia. Proti
previnivšiemu sa FK budú vyvodené disciplinárne dôsledky.
22. Vybavenosť futbalových štadiónov
I. trieda: šatňa pre rozhodcov (min. 5 m2, stôl, 4 stoličky), šatňa pre domácich a hostí na
prezlečenie (dostatočne priestranné, čisté), celá hracia plocha musí byť ohraničená, t.j.
oddelená bariérami alebo oplotením v zmysle SP a PF, možnosť osprchovať sa teplou vodou.
II., III. trieda: šatňa pre rozhodcov, domácich a hostí, obariérovaná hracia plocha, tečúca voda.
Vo všetkých súťažiach je usporiadajúci FK povinný mať k dispozícii pre hráčov, rozhodcov i
divákov sociálne zariadenie!
23. Povinnosť usporiadajúceho klubu – sú vymedzené SP čl. 56 a 57
Usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie osobných vecí hráčov, funkcionárov,
rozhodcov a delegáta v šatniach. Ďalej zaistiť bezpečnosť ich dopravných prostriedkov
parkujúcich na určenom mieste v areáli. Za spôsobené škody zodpovedá usporiadajúci FK.
Peniaze, klenoty a iné cennosti sú povinní vyššie uvedení odovzdať do úschovy hlavnému
usporiadateľovi. Ďalej sú domáce FK povinné dodržiavať ustanovenia platného Zákona
č.1/2014 o organizovaní športových podujatí.
24. Rozhodca a delegáti zväzu
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Rozhodcov a delegátov deleguje ObFZ. Spravodaje a oznamy, ktorými informuje ObFZ o obsadení,
sú určené len pre rozhodcov a delegátov. ObFZ si vyhradzuje právo voľby oznámenia
delegácie.
Rozhodcovia a delegáti sú povinní dostaviť sa 60 minút pred začiatkom stretnutia do miesta
stretnutia.
FK majú právo vetovať dvoch rozhodcov a jedného delegáta uvedených v nominačných listinách
stále pred zahájením ročníka. Vetovať môže len R a DZ, ktorí v predchádzajúcom ročníku,
resp. časti, boli aktérmi ich stretnutia.
24. Účasť na podujatiach
FK sú povinné vyslať zodpovedných zástupcov: funkcionárov, trénerov a hráčov na podujatia,
aktívy a schôdze organizované ObFZ.
25. Disciplinárne konanie
a)
FK písomnou formou alebo v ISSF vloží cez: elektronickú podateľňu ,,podanie na komisiu,,
podnet na prerokovanie prípadu vylúčeného hráča za ktorého im bude zahrnutý poplatok
v zbernej faktúre (dospelí 10 €, mládež 5 €). Na základe DP sa previnilec môže zúčastniť na
disciplinárnom konaní alebo sa vyjadriť k svojmu previneniu písomne.
b)
Po udelení poriadkovej pokuty, ktorá je súčasťou zbernej faktúry, je FK povinný túto
vyplatiť.
Oznámenie o pokute:
•
FK je oboznámený s udelením poriadkovej pokuty ak bol prítomný zástupca FK na riešení
prípadu alebo obdržaní rozhodnutia DK ObFZ,
•
a – ÚS DK ObFZ a v položkách faktúry v ISSF
c)
O svojom rozhodnutí DK ObFZ vyrozumie FK:
•
ústne (v prípade, že sa previnilec alebo zástupca FK zúčastní prerokovania prípadu DK).
•
písomne, resp. v úradnej správe ObFZ (ak sa tohto zasadnutia nezúčastnil žiadny zástupca
FK).
•
písomne, ak si to prítomný zástupca FK osobne vyžiada s odvolaním sa na DP čl. 20/2.
V tomto bode začína lehota na odvolanie dňom ústneho vyhlásenia rozhodnutia DK.
26. Postupy a zostupy
Kritéria postupov a zostupov:
Ak majú po odohranej súťaží dve alebo viac družstiev rovnaký počet bodov, rozhoduje o
postupujúcom alebo vypadávajúcom čl.18 SP:
a) vyšší počet bodov zo vzájomných stretnutí
b) gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí
c) vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach
Ak sú tieto kritéria rovnaké, ďalej rozhodujú pravidlá v zmysle platného SP.
Na určenie priebežného poradia, resp. v prípadoch, kde sa nerozhoduje o postupe platí čl.
19 SP. Poradie družstiev sa v priebehu súťaže (a aj v prípade, že sa nerozhoduje o postupe a
zostupe) určí na základe počtu získaných bodov zo všetkých odohraných stretnutí.
V prípade rovnosti bodov sa priebežné poradie určí nasledovne:
a) z gólového rozdielu zo všetkých odohraných stretnutí
b) z vyššieho počtu strelených gólov zo všetkých odohraných stretnutí
c) z vyššieho počtu víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
d) vyšší počet víťazstiev dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach na
ihriskách súperov
e) z vyššieho počtu remíz dosiahnutých vo všetkých majstrovských stretnutiach
f)
z vyššieho počtu remíz vo všetkých majstrovských stretnutiach na ihriskách
súperov.
Postupy a zostupy po skončení ročníka 2018-2019 budú nasledovné:
•
I. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do V. ligy skupina Košicko-gemerská a ďalšie
postupové miesta podľa potreby doplnenia V. L K-G
•
II. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do I. triedy dospelých,
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•
III. trieda dospelí – víťaz postúpi priamo do II. triedy dospelých
Po skončení súťažného ročníka I. a II. triedy dospelých, družstvá umiestnené na poslednom
mieste zostupujú do nižšej súťaže. V prípade zostupu viacerých družstiev z vyšších súťaží,
je počet zostupujúcich podmienený práve týmto počtom vypadávajúcich družstiev.
•
I. trieda dorast – víťaz postúpi priamo do III. ligy skupina Košicko-gemerská a ďalšie
postupové miesta podľa potreby doplnenia III. L K-G
•
Žiaci - víťazi skupín „A“ a „B“ sa stretnú vo finálovom stretnutí o zisk titulu „Víťaz okresu“
a víťaz za splnenia podmienok môže postúpiť do II. ligy SMŽ sk.A.
•
Prípravky - víťazi skupín „A“, „B“ a „C“ sa stretnú vo finálovom turnaji o zisk titulu „Víťaz
okresu“.
Družstvo dospelých, ktoré sa odhlási zo súťaže alebo súťaž nedohrá, prípadne bude vylúčené‚
nemôže sa o rok, t.j. v ročníku 2019-2020 prihlásiť do súťaže.
Poznámka: Postup do vyššej súťaže je podmienený splnením podmienok pre zaradenie do
vyšších súťaží.
27. Hrací čas
Dospelí: 2 x 45 min.
Dorastenci: 2 x 45 min.
Žiaci: 2 x 35 min.
MINIžiaci: 2 x 35 min.
Mladší žiaci: 2 x 30 min.
Prípravky: 2 x 25 min.
28. Zásady spolupráce rozhodcov, delegátov, kapitánov družstiev a iné
a)
Kapitán družstva je povinný pred stretnutím podpísať zápis o stretnutí, po stretnutí
prevziať registračné preukazy (RP) a skontrolovať totožnosť napomínaných a vylúčených
hráčov.
b)
Rozhodca je povinný po stretnutí napísať na 1. stranu zápisu strelcov gólov (do príslušnej
kolónky), pri napomínaní hráča minútu v ktorej bol hráč napomenutý (kolónka vedľa mena
hráča, nie je potrebné uviesť dôvod napomínania), pri vylúčení hráča minútu (kolónka
vedľa mena) a napíše stručný dôvod jeho vylúčenia v spodnej časti zápisu o stretnutí. Zápis
o stretnutí musí byť uzavretý najneskôr 5 hod. po skončení stretnutia.
c)
Ak kapitán družstva nesúhlasí s dôvodom napomínania alebo vylúčenia (odobratia RP),
uplatní túto požiadavku na zapísanie námietok do zápisu a námietky podpíše. Rozhodca je
povinný takéto námietky akceptovať.
d)
Ak po stretnutí odmietne kapitán podpísať zápis o stretnutí, rozhodca RP vydá a túto
skutočnosť uvedie v zápise o stretnutí.
e)
Pri vylúčení hráča rozhodca RP neodoberá.
f)
Odchod hráčov v polčasovej prestávke a po zápase prebieha nasledujúcim spôsobom: ako
prví z hracej plochy odchádzajú hráči hostí, posledný ide kapitán. Za nimi idú rozhodcovia a
potom hráči domáceho družstva na čele s kapitánom.
g)
Domáci FK je povinný v zmysle SP mať k dispozícii pred stretnutím žltú a červenú kartu a
píšťalku pre prípad, že sa nedostaví delegovaný rozhodca. Taktiež povinnosťou domáceho
FK je mať k dispozícii zástavky pre asistentov rozhodcu. Nesplnenie tejto požiadavky bude
mať za následok disciplinárne a herné následky.
h)
Po odovzdaní zápisu o stretnutí spolu s RP a pred podpisom kapitánov a vedúcich
družstiev, je rozhodca povinný vyškrtnúť v zápise o stretnutí čisté kolónky v rubrike
nastupujúcich, resp. striedajúcich hráčov.
29. Zasadnutia odborných komisií ObFZ
ŠTK, KR, DK ObFZ zasadajú každý štvrtok o 15:00 hod. v budove Domu športu v Košiciach.
Výnimky (zmeny) zasadacích dní komisií budú vopred oznámené v úradných správach
ObFZ.
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Správy ObFZ, úradné správy a rozhodnutia odborných komisií, delegácie rozhodcov a DZ
budú zverejňované len na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Košice –
okolie, obfz-kosice-okolie.futbalnet.sk.
30. Jedenástka roka
Vyhlásenie „Jedenástka roka ObFZ 2018“ sa uskutoční po skončení jesennej časti súťažného
ročníka 2018/2019.
31. Záverečné ustanovenie
Tento rozpis je neoddeliteľnou súčasťou platného Súťažného poriadku a je záväzný pre riadiaci
zväz a FK hrajúce v oblastných súťažiach. Výklad tohto rozpisu prislúcha ObFZ. Tento
„Rozpis súťaží“ bol schválený Výkonným výborom 07/2018.
Ing. Štefan Markovič v.r.
Predseda ŠTK ObFZ

Marcel EPERJEŠI, v.r.
predseda ObFZ
Jakub EPERJEŠI
sekretár ObFZ
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MINIŽIACI
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
Kategória:
Pravidlá:

ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice – okolie
štartujú hráči narodení po 1.1.2004 a mladší na riadny registračný preukaz.
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu a podľa Súťažného poriadku. Pravidlo o postavení mimo
hry neplatí. Všetky ostatné pravidlá futbalu platia (vhadzovanie, malá domov,
napomínanie, vylúčenie).
Hracia plocha:
Hrá sa na skrátenom ihrisku podľa nákresu, postranné čiary a čiary pokutového územia
sa vyznačia kužeľmi. Dĺžka ihriska je ohraničená čiarami pokutového územia, značka
pokutového kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva z rohov
skráteného ihriska, postavenie mimo hry neplatí. Rozmer bránky je 3 x 2m (musia byť
vybavené sieťami).
Lopta:
Hrá sa s loptami č. 5.
Počet hráčov:
1 + 7. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale
tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč
vstúpiť na hraciu plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný
kop v prospech druhého družstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺž
postrannej čiary normálneho ihriska, kde sú umiestnené hráčske lavičky. Minimálny
počet hráčov je 6 (1 + 5).
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom a ruky si
podajú všetci hráči.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách
s vymeniteľnými kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
2 x 35 min. s 15 min. prestávkou
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to
kopom od brány z ktoréhokoľvek miesta vo vyznačenom pokutovom území. Kroky
brankára v pokutovom území sa nepočítajú. Ak položí brankár loptu na zem, môže
pokračovať v hre len nohou. Pri zahrávaní lopty do hry musia byť hráči súpera mimo
pokutového územia. Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:Hrá sa na riadne registračné preukazy pre futbal a potvrdenú súpisku FK a ŠTK ObFZ v ISSF.
Systém súťaže:
Dlhodobá súťaž hraná systémom jeseň – jar.
Hosp. náležitosti:
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zdravotnícke zabezp.: Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Rozhodcovia:
Sú delegovaní KR ObFZ, stretnutia rozhoduje iba 1 rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť
AR)
Zápis o stretnutí:
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK ObFZ. Za
jeho odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
Námietky:
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
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MLADŠÍ ŽIACI
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
Kategória:
Pravidlá:

ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice – okolie
štartujú hráči narodení po 1.1.2006 a mladší na riadny registračný preukaz.
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu a podľa Súťažného poriadku. Pravidlo o postavení mimo
hry neplatí. Všetky ostatné pravidlá futbalu platia (vhadzovanie, malá domov,
napomínanie, vylúčenie).
Hracia plocha:
Hrá sa na skrátenom ihrisku podľa nákresu, postranné čiary a čiary pokutového územia
sa vyznačia kužeľmi. Dĺžka ihriska je ohraničená čiarami pokutového územia, značka
pokutového kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva z rohov
skráteného ihriska, postavenie mimo hry neplatí. Rozmer bránky je 3 x 2m (musia byť
vybavené sieťami).
Lopta:
Hrá sa s loptami č. 5.
Počet hráčov:
1 + 7. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale
tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč
vstúpiť na hraciu plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný
kop v prospech druhého družstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺž
postrannej čiary normálneho ihriska, kde sú umiestnené hráčske lavičky. Minimálny
počet hráčov je 6 (1 + 5).
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia sa vykoná hokejovým spôsobom a ruky si
podajú všetci hráči.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách
s vymeniteľnými kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
2 x 30 min. s 15 min. prestávkou
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to
kopom od brány z ktoréhokoľvek miesta vo vyznačenom pokutovom území. Kroky
brankára v pokutovom území sa nepočítajú. Ak položí brankár loptu na zem, môže
pokračovať v hre len nohou. Pri zahrávaní lopty do hry musia byť hráči súpera mimo
pokutového územia. Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:Hrá sa na riadne registračné preukazy pre futbal a potvrdenú súpisku FK a ŠTK ObFZ v ISSF.
Systém súťaže:
Dlhodobá súťaž hraná systémom jeseň – jar.
Hosp. náležitosti:
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zdravotnícke zabezp.: Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Rozhodcovia:
Sú delegovaní KR ObFZ, stretnutia rozhoduje iba 1 rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť
AR)
Zápis o stretnutí:
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa zašle na ŠTK ObFZ. Za
jeho odoslanie je zodpovedný usporiadajúci domáci oddiel.
Námietky:
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
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PRÍPRAVKY
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riadenie súťaže:
Kategória:
Termíny, hracie dni:

ŠTK Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie
U 11 – narodení po 1.1. 2008 a mladší
vyžrebovanie v ISSF, Sobota 10:00

Miesto turnaja:
Pravidlá:

Hrá každý s každým, doma-vonku.
Hrá sa podľa Pravidiel futbalu s odlišnosťami pre minifutbal a podľa Súťažného
poriadku.
Hracia plocha:
Hrá sa na “polovici” hracej plochy s rozmermi minimá lne 50 x 30 m a maximá lne 68 x
45 m. „Malé ihrisko“ je ohranič ené postranný mi č iarami veľké ho ihriska, č iarami inej
farby, alebo nízkymi klobú č ikmi. Ihriská s trávnatým povrchom a bez mantinelov. Rozmery
bránky 2 x 3 m alebo 2 x 5 m. Pokutová značka vo vzdialenosti 7 m od bránkovej čiary.
Lopta:
Hrá sa s odľahčenými loptami č. 4
Počet hráčov:
1+6. Medzi hráčmi môže dochádzať k ľubovoľnému striedaniu i v neprerušenej hre, ale
tým spôsobom, že najprv striedajúci hráč opustí ihrisko a potom môže nový hráč
vstúpiť na hraciu plochu. Pri porušení tohto pravidla rozhodca nariadi nepriami voľný
kop v prospech druhého družstva.. Strieda sa z vymedzeného priestoru pozdĺž
bránkových tyčí normálneho ihriska, kde sú umiestnené hráčske lavičky.
Záverečný pozdrav po skončení stretnutia vykonávajú všetci hráči podaním rúk.
Výstroj hráčov:
Hráči musia byť po celý čas stretnutia ustrojení. Je zakázané hrať v kopačkách
s vymeniteľnými kolíkmi. Povinné sú chrániče predkolenia.
Doba hry:
U 11 – 2 x 25 min. s 10 min. prestávkou
Lopta v hre, mimo hry: Ak je lopta mimo hry, dáva ju späť do hry brankár z priestoru pokutového územia a to
buď vyhodením alebo výkopom z ruky. Kroky brankára v pokutovom území sa
nepočítajú. Ak položí brankár loptu na zem, môže pokračovať v hre len nohou. Pri
zahrávaní lopty do hry musia byť hráči súpera mimo pokutového územia.
V stretnutí je možné použiť spätnú prihrávku brankárovi, t.j. malú domov.
Neplatí postavenie hráča mimo hry ani hráč mimo hry
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Štart hráčov:
Systém súťaže:

Hrá sa na riadne registračné preukazy pre futbal alebo súpisku potvrdenú ŠTK ObFZ
Systém prípraviek je dlhodobá súťaž hraná systémom každý s každým v jesennej
a v jarnej časti.
Hosp. náležitosti:
Každý účastník štartuje na vlastné náklady.
Zdravotnícke zabezp.: Zabezpečuje usporiadajúci domáci oddiel.
Rozhodcovia:
Sú delegovaní KR ObFZ.
Zápis o stretnutí:
Z každého stretnutia sa vyhotoví 1x Zápis o stretnutí, ktorý sa uzavrie v ISSF..
Hodnotenie:
Výhra -3 body, remíza - 1 bod, prehra - 0 bodov. V súťaži jednotlivých skupín sa stretnú
na finálovom turnaji, organizovanom ObFZ o víťaza okresu v kategórii prípravky.
Námietky:
V zmysle Súťažného poriadku pre futbal.
Vysvetlivky:

Kontakt -kontaktná osoba
KM – klub.manažér
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FINÁLE

2. kolo

1. kolo
12.09.2018
1
2

13
14

Dvorníky
voľno

Kysak
V. Myšľa

13 Kecerovce
14 Slávia TU "B"

15 Blažice
16 Valaliky

15
16

11
12

N. Polhora
voľno

11 AC Jasov
12 Ruskov

9
10

7
8

N. Myšľa
T. Jasov

vs.

S. Huta
Poľov

9 Moldava n. B.
10 voľno

7 Paňovce
8 voľno

5
6

Kalša "B"
Mokrance

Štvrťfinále

5 Z. Idka
6 Zdoba

Semifinále

Rozhanovce 3
Kavečany
4

Semifinále

3 Byster
4 K. Oľšany

Štvrťfinále

Turňa n. B.
voľno

2. kolo

1 Péder
2 Svinica

1. kolo
12.09.2018

Nominačná listina rozhodcov ObFZ Košice-okolie
Antoži

Radovan

Dneperská 4, Košice

0903 777 466

Bajzík

Marián

Jenisejská 55, Košice

0914 163 156

Betteš

Patrik

Drienovec 419, Drienovec

0919 355 625

Bröstl

Johannes

Štóska 56, Medzev

0949 515 852

Fedák

Tobiáš

Palackého 10, Košice

0907 448 384

Fekete

Peter

V.Čaj 3, Vyšný Čaj

0919 121 974

Filakovsky

Marcel

Trieda SNP 4, Košice

0949 289 839

Havrila

Pavol

Čordákova 34, Košice

0950 630 344

Havrila

Vladimír

Berlínska 12, Košice

0902 251 179

Hegeduš

Eduard

Lesná 36, Poproč

0902 268 926

Ivan

Radovan

Postupimska 11, Košice

0907 094 757

Jalč

Peter

Sídlisko 8, Čaňa

0948 757 175

Jároši

Patrik

Čínska 10, Košice

0911 418 577

Kendi

Róbert

Trieda SNP 59, Košice

0908 984 914

Kondáš

Jozef

Nová 21, Geča

0903 489 216

Kuzma

Dušan

Veľká Ida 460, Veľká Ida

0903 239 398

Laurinc

Krisián

Sv. Ladislava 63, Košice

0915 187 242

Lumcer

René

Narcisová 9, Košice

0917 183 394

Mamaj

Štefan

Bauerova 34, Košice

0948 974 098

Menyhért

Vladislav

Bašťovanského 3, Košice

0915 332 556

Nemčík

Jakub

Kavečianska cesta 31, Košice

0908 115 586

Papán

Attila

Slobody 4, Košice

0919 025 453

Pužér

Daniel

Národná trieda 36, Košice

0917 796 470

Šeršeň

Martin

Čordákova 19, Košice

0950 255 108

Šimek

Branislav

Zemianska 7, Košice - Barca

0910 667 655

Tatranská

Viktória

Šemšianská 14, Košice – Šaca

0949 204 916

Timura

Martin

Zemianska 5, Košice - Barca

0903 023 735

Tkáč

Roman

Talinská 11, Košice

0903 695 682

Tóth

Jozef

Staničná 27/21, Kostoľany n. H.

0905 816 467

Tóth

Senastián

Krakovská 6, Košice

0918 985 777

Trembeckí

Ľuboš

Jasuschova 22, Košice

Trojčák

Michal

Svornosti 6, Kostoľany n. Hornádom

0944 637 713

Veber

Jozef

Veľká Ida 75, Veľká Ida

0911 174 005

Vysoký

Viktor

Idanská 31, Košice

0902 598 137

Nominačná listina delegátov ObFZ Košice-okolie
Kozel

Jozef

Bauerova 4, Košice

0911 814 194

Kožurko

Marek

Titogradská 12, Košice

0915 917 019

25

Krupský

Július

Lidické námestie 5, Košice

0908 362 858

Palenčár

Martin

Nová 444/71, Geča

0905 819 430

Slimák

Peter

Huskova 59, Košice

0910 790 190

Štefáni

Dušan

Sputníkova 10, Košice

0917 953 344

Vyravec

Jiří

Wurmova 7, Košice

0903 627 361

Zsarnai

Arpád

Žarnov 5, Žarnov

0917 580 163

ROZHODCOVIA ObFZ pôsobiaci v SFZ a VsFZ
Baksay

Tomáš

Čapajevova 16, Košice

0949 174 750

Bednár

Tomáš

Jenisejská 65, Košice

0908 880 956

Berta

Patrik

Petzvalova 3, Košice

0917 554 762

Drabant

Marek

Dúhova 4, Rozhanovce

0910 537 385

Eperješi

Jakub

Slovenského 23, Košice

0944 491 818

Farkaš

Jaroslav

Wuppertalska 63, Košice

0907 958 741

Gaľa

Samuel

Ku Bangortu 38, Myslava

0902 574 983

Gorel

Dávid

Novačany 7, Novačany

0911 905 234

Horváth

Samuel

K. Oľšany 290, Košické Oľšany

0918 484 727

Juhás

Cyril

Zdoba 225, Sady nad Torysou

0905 564 986

Konečný

Peter

Triedna SNP 7, Košice

0902 392 873

Kováčová

Zuzana

Gerlachovská, Košice

0905 292 623

Kuspan

Vlastimil

Varšavská 7, Košice

0905 148 826

Lang

Zoltán

Moldava nad Bodvou

0905 258 290

Lipták

Matej

Jantárová 8, Košice

0911 061 179

Novák

Dominik

Vyšná Kamenica

0918 790 016

Petraššovitš Mário

Jenisejská 2, Košice

0948 384 214

Pohanka

Ivan

Poštová 13, Košice

0918 862 041

Slimák

Peter

Huskova 59, Košice

0910 790 190

Tóth

Viktor

Drienovec 250, Drienovec

0908 317 027

Želizňák

Michal

Myslavská 204, Myslava

0948 157 115

DELEGÁTI ObFZ pôsobiaci vo VsFZ, SFZ
SFZ:
Eperješi

Marcel

K. Oľšany 8, Košické Oľšany

0903 630 433

Eduard

Mengusovská 7, Košice

0903 903 187

VsFZ:
Lumtzer
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Novysedlák

Vendelín

K. Oľšany 23, Košické Oľšany

0903 622 024

Píro

Martin

Prešovská 65, Družstevná p. H.

0917 704 001

Slimák

Peter

Huskova 59, Košice

0910 790 190

Sloboda

Ján

Wurmova 4, Košice

0907 022 768

Štofka

Ján

Slobody 7, Rozhanovce

0905 474 753

ADRESÁR PREDSEDOV A TAJOMNÍKOV FK V OKRESE
Dospelí I.trieda
Názov

Kontakt

Telefón 1

Telefón 2

E-Mail

FC Zdoba

Štefan Hintoš

907 471 224

FK FC Nová Polhora

Stanislav Lukačko

918 450 918

FK FC Valaliky

Dušan Tóth

918 616 857

toth@bkomplex.sk

FK Stavmont Kysak

Vladimír Kvaka

905 517 993

vlado.kvaka@azet.sk

FK Vyšná Myšľa

Frederik Béreš

903 666 134

frederikberes@gmail.com

KŠK Rozhanovce

Matúš Adamčík

915 276 255

matus.adamcik@gmail.com

OFK Košické Oľšany

Knap Roman

918 465 060

knap.roman@atk.sk

TJ Cementár Turňa nad Bodvou

Nicolas Veverica

917 728 660

nicolas.veverica@gmail.com

TJ Družstevník Paňovce

Peter Varga

918 028 758

peter.varga.991@gmail.com

TJ Dvorníky - Včeláre

Štefan Hodermarský

908 999 869

obecdvorniky@gmail.com

TJ Mladosť Sady nad Torysou časť Byster

Lukáš Janočko

908 372 830

luky249@gmail.com

TJ Mokrance

Vojtech Czingely

908 343 160

kullo2@centrum.sk

TJ Štart Svinica

Peter Kardoš

904 769 084

TJ Tatran Jasov

Marián Dzúrik

908 214 418

stefanhintos@zoznam.sk
907 405 674

stanko.lukacko@gmail.com

kardospeter@pobox.sk
904 618 499

farago.marian@gmail.com

Dospelí II.trieda
FA Košická Belá

Michal Rzuhovský

908 316 166

michal.rzuhovsky@gmail.com

OŠK Blažice

Dušan Štefáni

917 953 344

dusanstefani@centrum.sk

Telovýchovný klub Mladosť Kalša

Juraj Toth

917 962 853

mirourban09@gmail.com

TJ Lokomotíva Ruskov

Tomáš Renčík

903 542 643

t.rencik1@gmail.com

TJ Péder

Gabriel Béres

904 223 209

gabrielberes@post.sk

TJ Pokrok Zlatá Idka

Peter Novák

908 998 089

matus.rusnak@sixnet.sk

TJ Roma Moldava nad Bodvou

Roman Rybár

915 276 447

roman.rybar@centrum.sk

TJ Slovan Kecerovce

Miroslav Semanič

917 467 787

tjslovankecerovce@gmail.com

Dospelí III.trieda
FK Nižná Myšľa

Ladislav Bujdoš

911 194 696

bujdos.ladislav@atk.sk

FK Štart Slanská Huta

Ondrej Hlavatý

910 403 648

ondrej.hlavaty@gmail.com

TJ AC Jasov

Rastislav Hanigovský

905 810 608

rastislavhanigovsky@gmail.com

Mládež
FA BENECOL

Dominik Babušik

915 650 721

1benecol@zoznam.sk

FA Buzica

Jozef Mohnanský

905 757 307

mohnansky@post.sk

FK Bidovce

Alexander Mihók

911 992 224

mihok.alex@gmail.com

FK Čaňa

Róbert Čárny

905 271 276

Fkcana18@gmail.com
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FK Geča 73

Martin Palenčár

905 819 430

mpalencar@centrum.sk

FK Haniska

Vladimír Havrila

902 251 179

fkhaniska@gmail.com

FK Kechnec

Ján Uhrín

905 399 695

uhrin.jan@gmail.com

FK Krásna

Marek Kažimír

905 408 305

FK TATRA Sokoľany

Marián Bereš

905 758 347

FK BODVA, Moldava n. B.

Vladimír Popovič

944 259 069

daska.moldava@gmail.com

MFK Spartak Medzev

Maroš Čierny

905 274 224

cierny.maros69@gmail.com

MŠK Ďurkov

Mária Bačová

911 536 912

marikabac1@gmail.com

MFK Ťahanovce

Peter Kasterko

905 364 647

peter.kasterko@gmail.com

Obecný FK SLOVAN Poproč

Peter Dzuro

905 798 082

dzurop@zoznam.sk

Slávia TU Košice

Ľubomír Hlivák

905 405 267

lubomir.hlivak@tuke.sk

ŠK Pyramída Košice

Ivan Belka

911 361 400

belka@stonline.sk

ŠKO Veľká Ida

Gabriel Lukács

917 451 865

ŠK Sokoľ

Róbert Kover

907 515 968

TJ Družstevník Budimír

Daniel Bavoľár

915 875 888

daniel.bavolar@gmail.com

TJ DRUŽSTEVNÍK Čečejovce

Jozef Juhás

907 307 933

juhasjoz@gmail.com

TJ Družstevník Malá Ida

Peter Ličko

905 869 374

licko.peter@stonline.sk

TJ Družstevník Perín

František Pikla

905 675 508

frantisekpikla@gmail.com

TJ HORNÁD Ždaňa

Ján Zámbory

907 045 606

TJ Kokšov-Bakša

Marek Stoľár

903 655 219

TJ MARATÓN Seňa

Marián Čonka

904 126 650
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starosta@kosicekrasna.sk
907 936 684

zberesova@gmail.com

bc.gabriellukacs@gmail.com
907 301 818

robo.kover@gmail.com

borissasa@post.sk
907 925 946

tjbaksa@zoznam.sk
marianc250@gmail.com

EVIDENCIA FK O VEDENÍ ŽLTÝCH A ČERVENÝCH KARIET
č.

Priezvisko a meno

1.ŽK

2.ŽK

3.ŽK

4.ŽK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ZČ – zastavená činnosť na kolo
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5.ŽK

ZČ

6.ŽK

7.ŽK

8.ŽK

9.ŽK

ZČ

