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SEKRETARIÁT VsFZ vyzýva kluby, aby do termínu 12.10.2018 podávali v 

elektronickej podobe návrhy na zmenu alebo doplnenie RaPP na mailovú 

adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk predmet: RaPP.  

ŠTK VsFZ na základe memoranda a spolupráci  KSK organizuje Zimný turnaj 

pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú 

možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku 

KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – 

elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú 

hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na 

rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s 

UT.  

 

 

SEKRETARIÁT ObFZ informuje, že od 01.10.2018 do 10.10.2018 bude sekretár 

zväzu neprítomný na sekretariáte. V prípade potreby kontaktujte sekretára emailom 

(ladislav.david76@gmail.com) alebo kontaktujte príslušných predsedov komisií. 

 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 9. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 5. kola 7. ligy dospelých 

https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2501/ 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 4. kola 4. ligy dorast 

https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2502/ 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 4. kola 3. ligy žiaci 

https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2499/ 
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ŠTK oznamuje vylosovanie skupín prípraviek: 

A skupina: Bemifo A, Rožňava B, Dlhá lúka, 

B skupina: Bemifo B, Rožňava A, Kružná, 

C skupina: Slavošovce, Honce, Dlhá Ves, 

D skupina: K. Podhradie, Jablonov, Rožňava C, 

E skupina: G. Poloma, V. Slaná, Dobšiná. 

Termíny jesennej časti: 13., 20. a 27. 10. 2018. UHČ sobota 10:00. 

 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 5. kola 4. ligy dorast 

R. Bystré – D. Lúka 05. 10. 2018 o 16:30. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 6. kola 7. ligy dospelí 

G. Poloma – Lipovník 03. 11. 2018 o 14:30. 

 

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

R. Bystré – Dobšiná 27. 10. 2018 o 14:30. 

 

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

Lipovník – G. Hôrka 14. 10. 2018 o 14:30. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 11. kola 6. ligy dospelí 

Plešivec – Drnava 14. 10. 2018 o 14:30. 

   

 

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. 

 

 

 

 

 



DK-31 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Tibor Kardoš 1151973 + 10€ (Jablonov) 

 

DK-32 trestá finančnou pokutou 50€  FK Kružná za nenatáčanie videozáznamu zo 

stretnutia  Kružná – Drnava +10€.  

 

DK mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: 

Florian Rohály 1200391 + 10€ (TJ Dvorníky - Včeláre) + 2 týždne do 31.12.2018. 

 

 

KR – zmena v obsadení  

6. liga dospelí:  

Rudná – Kružná AR2 L. Gyenes za Klinka, DZ Bodnár za Vysokého 

Drnava – Štítnik R Šimčák za Klinka 

V. Slaná –R. Bystré R J. Gyenes 

7. liga dospelí:  

FK Štítnik – Čoltovo R J. Gyenes za M. Ďuríčeka 

 

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. 

 


