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ŠTK schvaľuje výsledky 21. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 13. kola 7. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 9. kola 4. ligy dorast 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 11. kola 3. ligy žiaci 

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

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 10. kola 4. ligy dorast 

G. Poloma – R. Bystré 17. 05. 2019 o 17:00. 

 

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

R. Bystré – Dobšiná 08. 06. 2019 o 14:00. 

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 10. kola 3. ligy žiaci 

Rožňava – Plešivec 02. 06. 2019 o 10:00. 

 

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

emailovú adresu stkobfzroznava@gmail.com. 
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DK-104 Zastavenie činnosti za ČK na 1 stretnutie nepodmienečne podľa čl.37/2:  

Attila Labina 1131077 + 10€ (D. Ves) 

 

DK-105 Zastavenie činnosti za ČK na 2 týždne nepodmienečne podľa čl.47/2b: 

Martin Magos 1388370 + 10€ (Plešivec) 

 

DK-106 Zastavenie činnosti za ČK na 2 mesiace nepodmienečne s prerušením  

od 16. 05. 2019 podľa čl.49/2b: 

Viktor Tamáš 1181131 + 10€ (Čoltovo) 

 

DK-107 Zastavenie činnosti za ČK na 3 stretnutia nepodmienečne podľa čl.49/2a: 

Róbert Horváth 1224349 + 10€ (K. Podhradie) 

 

DK-108 Zastavenie činnosti za ČK na 3 stretnutia nepodmienečne podľa čl.49/2a: 

Gabriel Polyák 1192010 + 10€ (K. Podhradie) 

 

DK-109 Zastavenie činnosti za ČK na 3 stretnutia nepodmienečne podľa čl.49/2a: 

Martin Doboš 1131397 + 10€ (Jovice) 

 

DK-110 Zastavenie činnosti za ČK na 3 mesiace nepodmienečne s prerušením  

od 16. 05. 2019 podľa čl.49/2b: 

Radovan Farkaš 1183707 + 10€ (Jovice) 

 

DK-111 Trestá FK Krh. Podhradie B za inzultáciu hráča divákom v stretnutí 13. 

kola 7. ligy dospelí Krh. Podhradie B – Jovice finančnou pokutou 332€ 

a zastavením ihriska na 1 súťažné stretnutie, zároveň nariaďuje zvýšiť počet 

usporiadateľov na domácich zápasov na 10 podľa čl.58/2c 

 

DK-112 trestá TJ Mladosť Brzotín finančnou pokutou 50€ za nevyplnenie 

realizačného tímu v zápisoch o stretnutí+ 10€ (Brzotín) 

 

 

 

 

KR – zmena v obsadení  
7. liga dospelí:  

Pača - Brzotín  AR2 Ďuríček 

 

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. 


