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ŠTK schvaľuje výsledky 16. kola 6. ligy dospelých 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/ 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 12. kola 7. ligy dospelých 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2051/ 

 

ŠTK kontumuje zápas 16. kola 6. ligy dospelých Jablonov – FK Štítnik 

v prospech domácich, výsledok zápasu ostáva v platnosti. 

 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva TJ Sokol Pača zo súťaže 7. ligy 

dospelých. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK. 

 

ŠTK schvaľuje termíny dohrávok 15. kola 6. ligy dospelých 

Rudná – Betliar  25. 4. 2018 o 17:00 

Bohúňovo – V. Slaná 8. 5. 2018 o 16:00 

Drnava – ŠK Štítnik 8. 5. 2018 o 16:00 

Dlhá Lúka – Kružná 8. 5. 2018 o 16:00 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 17. kola 6. ligy 

dospelých FK Štítnik – Vyšná Slaná 14. 4. 2018 o 9:30 na ihrisku v G. Polome. 

 

ŠTK oznamuje klubom, ktoré chcú štartovať v Pohári predsedu ObFZ 

Rožňava 2018,  aby potvrdili svoju účasť najneskôr do 15. 4. 2018 na adresu 

ladislav.david76@gmail.com, info u sekretára ObFZ. 

 

ŠTK upozorňuje všetky kluby, že v zápise o stretnutí je možné uviesť hlavného 

usporiadateľa, vedúceho družstva, lekára/zdravotníka, videotechnika a podobne 

len vtedy, keď je v ISSF registrovaný ako športový odborník. V zápise 

o stretnutí musia byť títo športový odborníci uvedení. 

 

ŠTK oznamuje klubom, že informácie alebo otázky na ŠTK môžete zasielať na 

emailovú adresu stkobfzroznava@gmail.com alebo na tel. čísle 0918188756. 
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KR – zmena v obsadení 

Brzotín – G. Poloma   Marton za Mikuleca 

 

DK-78 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Juraj Tomi + 10€ (R. Bystré) 

 

DK-79 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Marek Vranec 1149560 + 10€ (Honce) 

 

DK-80 Trestá FK Štítnik finančnou pokutou 50€ pre ŠK Jablonov a 50€ pre 

ObFZ Rožňava za pokles hráčov pod 7 v zápase 16. kola 6. ligy dospelých 

Jablonov – FK Štítnik, doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní +10€ 

 

 

DK upozorňuje všetky kluby, že v prípade nevyplatenia zbernej faktúry do 

lehoty splatnosti budú trestané odrátaním 3 bodov. 


