
Úradná správa ObFZ Rožňava č. 27/2018-2019 

 

zo dňa 31.05.2019 

 

 

 
 

 

ŠTK oznamuje klubom, že od 16. kola 7. ligy dospelých bude 

UHČ o 14:00!!! 
 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 23. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 24. kola 7. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 11. kola 4. ligy dorast 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 13. kola 3. ligy žiaci 

https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2499/ 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 14. kola 3. ligy žiaci 

G.Poloma - Betliar 31. 05. 2019 o 17:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 12. kola 4. ligy dorast 

G.Poloma – D.Lúka 08. 06. 2019 o 14:00. 

 

ŠTK kontumuje zápas 11. kola 4. ligy doorast Dobšiná – G.Poloma 0:3 v prospech hostí 

za inzultáciu hráča. Do pozornosti DK. 

 

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. 

 

http://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2500/
https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2501/
https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2502/
https://obfz-roznava.futbalnet.sk/sutaz/2499/


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

emailovú adresu stkobfzroznava@gmail.com. 
 

 

 

 

DK začína disciplinárne konanie voči Dušanovi Kalisovi 1324754, menovanému 

ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa 

čl.43/1,2a,4 od 29.05.2019. 

 

DK nariaďuje MFK Dobšinej uhradiť škodu na výstroji hráča ŠK Polom Gemerská 

Poloma zo stretnutia 11. kola 4. ligy dorast Dobšiná – G.Poloma 

 

DK-113 Zastavenie činnosti na 1 str. nepodmienečne za 5 alebo 9x ŽK podľa 

čl.37/5a,5b: 

Viktor Kováč 1130168 + 10€ (D. Ves) 

 

DK-114 mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: 

Martin Doboš 1131397 + 10€ (Jovice) + 1 týždeň do 30.06.2019 

 

DK-115 Zastavenie činnosti za ČK na 4 týždne nepodmienečne s prerušením podľa 

čl.48/2b: 

Radovan Dlugoš 1081840 + 10€ (Pača) 

 

DK-116 Zastavenie činnosti za ČK na 1 stretnutie nepodmienečne podľa čl.37/2:  

Sebastian Kovács 1228571 + 10€ (Plešivec) 

 

DK-117 Zastavenie činnosti za ČK na 1 stretnutie nepodmienečne podľa čl.37/2:  

Filip Čapó 1259782 + 10€ (R.Bystré) 

 

DK-118 Zastavenie činnosti za ČK na 3 stretnutia nepodmienečne s prerušením podľa 

čl.49/2a: 

Jozef Gábor 1360492 + 5€ (Dobšiná) 

 

DK-119 Trestá MFK Dobšiná za inzultáciu hráča divákom v stretnutí 14. kola 4. ligy 

dorast Dobšiná – G.Poloma finančnou pokutou 332€ a zastavením ihriska na 1 súťažné 

stretnutie podľa čl.58/2c 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:stkobfzroznava@gmail.com

