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ŠTK oznamuje klubom, ktoré chcú štartovať v Pohári predsedu ObFZ 

Rožňava 2019,  aby potvrdili svoju účasť najneskôr do 15. 4. 2019 na adresu 

ladislav.david76@gmail.com, info u sekretára ObFZ. 

 

ŠTK oznamuje klubom, že 7. liga dospelých sa bude v jarnej časti hrať 2,5 h 

pred UHČ. Kluby ktoré majú záujem odohrať svoje domáce zápasy 

v jarnej časti v sobotu v UHČ, aby kontaktovali predsedu ŠTK alebo 

sekretára ObFZ do 4. 4. 2019. 

 

ŠTK nariaďuje klubom, ktoré ešte neodohrali svoje zápasy prípraviek aby 

termín odohratia oznámili predsedovi ŠTK alebo sekretárovi ObFZ. V prípade 

nedohratia zápasov bude družstvo dospelých preradené o súťaž nižšie. 

 

ŠTK kontumuje stretnutie 6.ligy Rudná - Jablonov 3:0 kontumačne v prospech 

domácich za nedostavenie sa hostí na stretnutie. Do pozornosti DK. 

 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých ŠK Jablonov nad Turňou 

ku dňu 3.4.2019. Všetky stretnutia ŠK Jablonov nad Turňou v 6.lige budú 

anulované. Do pozornosti DK. 

 

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

emailovú adresu stkobfzroznava@gmail.com. 
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DK-65 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Marcel Róth 1211678 + 10€ (Betliar) 

 

DK-66 Trestá ŠK Jablonov nad Turňou finančnou pokutou 50€ pre TJ Sokol 

Gemtex Rudná a 50€ pre ObFZ Rožňava za nenastúpenie na zápas 15. kola 6. 

ligy dospelí Rudná - Jablonov, doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní 

+10€ 

 

DK-67 trestá TJ Tatran Betliar finančnou pokutou 50€ za nedostatočnú 

usporiadateľskú službu v stretnutí 15. kola 6. ligy dospelých Betliar – V. Slaná 

+ 10€ 

 

 

 

 

KR – zmena v obsadení  
6. liga dospelí:  

V. Slaná - Drnava   AR2 Kamenský 

 

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

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

termíne budú všetky žiadosti spoplatnené. 


