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Sekretariát oznamuje klubom, že aktív ObFZ Rožňava pred novou sezónou 

2018/2019 sa uskutoční v piatok 29. 06. 2018 o 16:30 na ZŠ akademika Jura 

Hronca v Rožňave. 

 

Finále Pohára predsedu ObFZ Rožňava sa uskutoční 29. 06. 2018 o 18:00  

na štadióne MFK Rožňava. 

 

Finálové kolo Prípravky ObFZ Rožňava sa uskutoční 30. 06. 2018 o 9:30  

na štadióne MFK Rožňava. 

 

ŠTK oznamuje klubom, že prihlášky do súťaží SR 2018-2019 riadených 

ObFZ Rožňava je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať do stredy 

27.6.2018 do 24:00.  
 

Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v 

systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2018-

2019 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže 

zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za 

každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, 

sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná 

položka. 

 

V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie 

aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, 

mailových adries a adries klubov tak, aby tieto mohli byť aktualizované. 

 

Priraďovania žrebovacích čísiel  bude na základe umiestnenia v SR 2017-2018. 

Nováčikom súťaži budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po družstvách, 

ktoré príslušnú súťaž opustili. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude 

možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme 

ISSF na komisiu ŠTK. 



 

ŠTK schvaľuje výsledky 26. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 22. 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 14. kola 3. ligy žiaci 

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

 

ŠTK kontumuje stretnutie – 7. liga dospelí 22.kolo FK Krh.Podhradie B – TJ 

FO Vlachovo 3:0 kont. v prospech FK Krh.Podhradie B v zmysle SP, čl.82 – 

hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK. 

ŠTK v zmysle SP čl.12 vylučuje družstvo dospelých  TJ FO Vlachovo zo 7. liga 

dospelí za spôsobenie troch kontumačných výsledkov. ŠTK ponecháva v 

platnosti výsledky, ktoré TJ FO Vlachovo dosiahlo v súťažnom ročníku 

2017/2018. Do pozornosti DK. 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať pohárový zápas Rožňava 

– Betliar 24. 06. 2018 o 16:00. 

 

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 

Pohár: 

Rožňava – Betliar  R Rási 

Plešivec – R. Bystré  R Poťmák 

Žiaci: 

Slavošovce – G. Poloma R Haviarik 

 

DK-126 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Zoran Molčan 1195509 + 10€ (Rudná) 

 

DK-127 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl.37/3: 

Tibor Rusnyák 1204443 + 10€ (Brzotín) 

 

DK-128 Zastavenie činnosti za ČK na 4 týždne nepodmienečne podľa čl.48/2b: 

Zoran Molčan 1195509 + 10€ (Rudná) 
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DK-129 Trestá TJ FO Vlachovo finančnou pokutou 50€ pre Krh. Podhradie a 

100€ pre ObFZ Rožňava za nenastúpenie na stretnutie 22. kola 7. ligy dospelých 

Krh. Podhradie B – Vlachovo, doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní 

+10€ 

 

DK-130 udeľuje finančnú pokuta pre TJ FO Vlachovo 100€ na základe podnetu 

ŠTK (vylúčenie zo súťaže) +10€ 

 

 

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

lehoty splatnosti budú trestané odrátaním 3 bodov. 

 

 


