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ŠTK schvaľuje výsledky 24. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 20. kola 7. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 10. kola 4. ligy dorast 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2052/ 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 12. kola 3. ligy žiaci 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2047/ 

 

ŠTK vyzýva kluby aby nahlásili výsledky zápasov prípraviek do 12. 06. 2018 na 

e-mail ladislav.david76@gmail.com. 

 

ŠTK berie na vedomie podnet TJ Baník Rakovnica. Na základe predloženia 

potrebných dokumentov zo strany MFK Dobšiná "B" ponecháva výsledok 

stretnutia 20. kola 7. ligy dospelých MFK Dobšiná "B"- TJ Baník Rakovnica v 

platnosti. 

 

ŠTK dáva do pozornosti KR rozhodcu Miloša Šimčáka a delegáta Ladislava 

Nagya. 

 

ŠTK upozorňuje rozhodcov a delegátov na dôkladnú kontrolu hráčov pred 

začiatkom stretnutia. 

 

ŠTK nariaďuje odohrať zápas 22. kola 7. ligy dospelí Mladosť Brzotín - 

Rakovnica 10. 06. 2018 o 15:00 na ihrisku v Brzotíne z dôvodu kolízie termínov. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 24. kola 6. ligy 

dospelí V. Slaná – D. Lúka 09. 06. 2018 o 14:00. 
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ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 24. kola 6. ligy 

dospelí Honce – Bohúňovo 09. 06. 2018 o 16:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 24. kola 6. ligy 

dospelí Dlhá Ves - Rudná 09. 06. 2018 o 17:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 22. kola 7. ligy 

dospelí Dobšiná – Mladosť Brzotín 16. 06. 2018 o 16:00. 

 

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. 

 

KR – zmena v obsadení 

6. liga dospelí: 

Honce – Bohúňovo AR2 Gyenes L., DZ Vysoký za Nagya 

V. Slaná – D. Lúka AR2 Mikulec 

Štítnik – Betliar  HR Ször za Šimčáka, AR2 Gyenes T. 

Kružná – R. Bystré AR1 Poťmák, AR2 Mikulec 

Jablonov – Drnava AR2 Szilágyi 

7. liga dospelí: 

Brzotín – Rakovnica AR1 Poťmák, AR2 Galík 

4. liga dorast: 

Dobšiná – Plešivec HR Ďuríček M. za Šimčáka 

3. liga žiaci: 

Slavošovce - Rožňava HR Mikulec za Haviarika 

 

KR zastavuje činnosť: R Šimčák M. a D Nagy L. 

 

DK-122 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl.37/3: 

Gábor Veverica 1195880 + 10€ (Hrhov) 

 

DK-123 Zastavenie činnosti za ČK na 4 týždne nepodmienečne podľa čl.48/2b: 

Norbert Boldi 1377740 + 10€ (Brzotín) 

 

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".  
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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. 

 

Info: 

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

alebo 

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

Najbližší výber: 18.6.2018. 
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