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

UHČ o 14:00!!! 
 

 

ŠTK schvaľuje výsledky 22. kola 6. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 14. kola 7. ligy dospelých 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 10. kola 4. ligy dorast 

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

 

ŠTK schvaľuje výsledky 12. kola 3. ligy žiaci 

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

 

ŠTK schvaľuje po vzájomnej dohode klubov odohrať zápas 23. kola 6. ligy dospelí 

Plešivec - Betliar 26. 05. 2019 o 17:00. 

 

ŠTK schvaľuje odohrať zápas 15. kola 6. ligy dospelí Krh. Podhradie B – Rakovnica 

v Kunovej Teplici 26. 05. 2019 o 14:30. 

 

ŠTK kontumuje zápas 13. kola 7. ligy dospelí Krh. Podhradie - Jovice 0:3 v prospech 

hostí za inzultáciu hráča. Do pozornosti DK. 

 

ŠTK kontumuje zápas 22. kola 6. ligy dospelí V. Slaná - Plešivec 3:0 v prospech 

domácich za nenastúpenie hostí na zápas. Do pozornosti DK. 

 

 

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 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. 
 

 

 

 

DK-113 Trestá FK Plešivec finančnou pokutou 50€ pre OFK V. Slaná a 50€ pre 

ObFZ Rožňava za nenastúpenie na zápas 22. kola 6. ligy Dospelí V. Slaná - Plešivec, 

doklad o zaplatení predložiť na DK do 14 dní +10€ 

 

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

Dušan Kalis 1324754 + 10€ (V.Slaná) + 2 týždne do 30.06.2019 

 

 

 

 

KR – zmena v obsadení  
 

6. liga dospelí:  

Plešivec - Betliar  R Martinko, AR1 Farkaš, DZ Drenko  

 

7. liga dospelí:  

Čoltovo - Štítnik  R Gyenes J., AR2 Marton 

 

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

