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ŠTK schvaľuje výsledky 19. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 15. kola 7. ligy dospelých 

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

 

ŠTK oznamuje vyžrebovanie Pohára predsedu ObFZ Rožňava 2018: 

08. 05. 2018 16:30 Hrhov – Plešivec (R Ďuríček M) 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 15. kola 6. ligy 

dospelí Krh. D. Lúka - Kružná 08. 05. 2018 o 17:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 16. kola 7. ligy 

dospelí Krh. Podhradie B - Rakovnica 06. 05. 2018 o 16:30 v Gem. Polome. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 17. kola 7. ligy 

dospelí Plešivec - Dobšiná 12. 05. 2018 o 15:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 6. kola 4. ligy 

dorast Dobšiná – Krh. Podhradie 06. 05. 2018 o 13:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 6. kola 4. ligy 

dorast R. Bystré – Betliar 04. 05. 2018 o 17:00. 

 

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

emailovú adresu stkobfzroznava@gmail.com alebo na tel. čísle 0918188756. 

 

KR – obsadenie R a D na dohrávku 15. kola 6. ligy dospelí 

Bohúňovo – V. Slaná HR Ször, AR1 Gyenes L., AR2 Šimčák, D Nagy 

Drnava – ŠK Štítnik HR Gálik, AR1 Molnár, AR2 Gyenes T., D Drenko 

Krh. D. Lúka – Kružná HR Poťmák, AR1 Mikulec, D Šalamon  

 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2048/
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KR – zmena v obsadení 

Pohár: 

Hrhov – Plešivec HR Ďuríček M. za Molnára 

6. liga dospelí: 

Dlhá Ves – V. Slaná HR Molnár za Martona 

Rudná – Bohúňovo AR1 Poťmák za Uharčeka  

4. liga dorast: 

Dobšiná – Krh. Podhradie HR Mikulec za Šimčáka 

 

DK-95 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Tibor Kardoš 1151973 + 10€ (Drnava) 

 

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

lehoty splatnosti budú trestané odrátaním 3 bodov. 

 

 

KM 

Na základe rozhodnutia úseku mládeže SFZ bude i v roku 2018 /jar- jeseň/ 

prebiehať projekt "Podpora talentovaných hráčov".  

Cieľom projektu je získať čo najviac informácii o talentovaných hráčoch z 

nižších i vyšších súťaží ObFZ a VsFZ.  

Projekt je určený pre chlapcov a dievčatá: U-12 /roč. nar. po 1.1. 2006/ 

U-13 /roč. nar. po 1.1.2005/ 

U-14 /roč. nar. po 1.1. 2004/ 

Výberové zrazy sa konajú 1x mesačne v mesiacoch apríl, máj, jún, august, 

september, október, november 2018. Výberových zrazov sa na základe 

nahlásenia FK zúčastňujú max. 10 hráči v jednotlivých vek. kategóriách. Výber 

hráčov je otvorený s cieľom, aby sa v ňom vystriedalo pokiaľ možno čo najviac 

hráčov. 

Touto cestou Vás chceme požiadať o spoluprácu pri nahlasovanie hráčov na 

jednotlivé zrazy.  

Pri nahlasovaní hráčov je potrebné uviesť meno a priezvisko hráča, dát. 

narodenia, bydlisko, FK a kontakt na hráča resp. rodičov. 

 

Mená hráčov sú kluby povinné nahlásiť e-mailom  

na ladislav.david76@mail.com do 08.05.2018!!! 

 

Info: 

u sekretára ObFZ /0915903183, ladislav.david76@mail.com/  

alebo 

u koordinátora projektu Dušana Polláka /0903602946, kalciduspol@gmail.com/. 

 

Predbežné termíny pre jarnú časť : 30.4.-14.5.-28.5.-11.6.2018. 
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