
 

Úradná správa ObFZ Rožňava č. 3/2018-2019 

 

 

 

 
 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 1. kola 6. ligy dospelých 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/ 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 2. kola 6. ligy 

dospelí Plešivec - Kružná 12. 08. 2018 o 16:30. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať dohrávku zápas 1. kola 

6. ligy dospelí V. Slaná - Dobšiná 29. 08. 2018 o 16:00. 

 

ŠTK schvaľuje klubu ŠK Baník Štítnik hraciu plochu, ktorá po kontrole spĺňa 

všetky podmienky pre súťaž 6.Liga ročník 2018/2019 OBFZ Rožňava. 

  

ŠTK žiada všetkých delegátov, aby všetky závady a nedostatky na 

futbalových štadiónoch počas stretnutí podrobne popísali v správe delegáta 

(hracia plocha, šatne, sociálne zariadenia, striedačky, miesto na nahrávanie 

videa....) 

 

ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov.  

Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 

striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto 

podmienok: 
 maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých 

alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu, 
 každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre 

účely striedania, 
 striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení 

hry, 
 hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu. 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/


 

ŠTK oznamuje klubom, že počas rekonštrukcie štadiónov FK Hrhov a TJ 

Baník Rožňavské Bystré, odohrajú tieto kluby všetky svoje domáce zápasy na 

ihriskách súpera a v odvetnej časti odohrajú svoje zápasy v obrátenom poradí. 

Predpokladané ukončenie rekonštrukcií je 15. 09. 2018. 

 

 

DK-1 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl.46/1b:  

Rastislav Greško 1089598 + 10€ (Rudná) 

 

DK-2 Zastavenie činnosti za ČK na 1 zápas nepodmienečne podľa čl.37/3: 

Ján Štefan 1235127 + 10€ (Hrhov) 

 

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

Jakub Bakeš 1364893 + 10€ (Štítnik) 

 

DK-4 Zastavenie činnosti za ČK na 4 týždne nepodmienečne podľa čl.48/1c: 

Róbert Rochl 1284212 + 10€ (Štítnik) 

 

DK-5 Trestá OTJ Honce finančnou pokutou 50€ za HNS člena klubu podľa 

čl.48/1c,4 + 10€  

 

 

KR – zmena v obsadení 

6. liga dospelí: 

D. Ves – R. Bystré AR2 Šimčák za Martona 

Honce – D. Lúka  HR Marton za J. Gyenesa, AR1 J. Ďuríček 

 DZ Nagy za Drenka 

Plešivec – Kružná HR J. Gyenes za Molnára, DZ Šmelko za Vysokého 

Jablonov – Rudná  HR Rási za Szora, AR1 Poťmák 

 DZ Drenko za Nagya 

V. Slaná – Betliar HR Klinko za L. Gyenesa 

 

 

KR oznamuje, že žiadosti o nedelegovanie a zmeny R a DZ musia byť 

nahlásené najneskôr do pondelka 12:00 v aktuálnom týždni. Po tomto termíne 

budú všetky žiadosti spoplatnené. 


