Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
Partizánska 154/10, P.O. Box 66, 965 01 Žiar nad Hronom
M: 0908 933 715 | obfzzh@futbalnet.sk| www.obfzzh.sk|
IČO: 142 248 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPIS SÚŤAŽÍ
vo futbale
2018 / 2019
(v znení zo dňa 21. marca 2019)

ADRESÁR
OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ŽIAR NAD HRONOM
Oblastný futbalový zväz
Partizánska 154/10
P. O. Box 66
965 01 Žiar nad Hronom
Sekretariát ObFZ
Predseda ObFZ:
Sekretár:
web stránka:

Ján Matonok
Tomáš Gemza
www.obfzzh.sk

mobil:
0905 770 016
0908 933 715

email:
matoni44@gmail.com

obfzzh@futbalnet.sk

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422
IČO: 14224828
DIČ: 2020945915
STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Stredoslovenský futbalový zväz
Partizánska cesta 93
P. O. Box 157
975 84 Banská Bystrica
Sekretariát SsFZ
mobil:
email:
Predseda SsFZ:
Jozef Paršo
0907 741 966
futbal@ssfz.sk
Vedúci sekretár:
Ladislav Matejka
0915 827 656
matejka@ssfz.sk
PaM, matrika:
Mária Jánošová
0917 234 514
Telefón:
048 414 89 13, 048 414 89 15
web stránka:
www.ssfz.sk, ssfz.futbalnet.sk
Ďalšie emailové adresy: mladezssfz@gmail.com,matrika@ssfz.sk,sutaze@ssfz.sk,
tlac@ssfz.sk,zapis@ssfz.sk
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:
SK97 0900 0000 0000 5019 2944
IČO: 14224755
DIČ: 2021122202
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SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Generálny sekretár
asistentka prezidenta
asistentka gen. sekretára
Komunikácia a PR
Reprezentácia SR
Logistika a služby
Športovo-adm. úsek
Matrika
Ekonomický úsek
Konvencia rozhodcov
web stránka:
email:

tel. 02/48 20 60 02
kl. 33
kl. 33
kl. 03, 31
Technický úsek
kl. 06, 07, 08, 18, 25
kl. 05, 06
Medzin. a organiz. ús. kl. 10, 11, 29
kl. 14
Legisl.-právne odd. kl. 32, 38
kl. 15, 20, 40 Oddelenie IT
kl. 19
kl. 35, 36
Mládež a rozvoj
kl. 09, 25
kl. 22, 23, 24 SFZ Marketing, s.r.o. kl. 04, 23, 24, 31, 39
kl. 15, 88
Projektový manažér kl. 37
www.futbalsfz.sk
office@futbalsfz.skmeno.priezvisko@futbalsfz.sk

Bankové účty SFZ:
Bežný účet SFZ(pre platby štartovného, SOZA, poplatky Komory pre riešenie sporov a
bežné platby okrem nižie uvedených)
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990, SWIFT: GIBASKBX
Účet ISSF(len pre platby všeobecných zberných faktúr)
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884, SWIFT: GIBASKBX
Prevádzkový účet IS BŠP(len pre platby odvodov podľa zákona č. 1/2014 Z. z.)
IBAN: SK19 0900 0000 0050 5246 9313, SWIFT: GIBASKBX
Účet Rozhodcovského súdu(len pre platby poplatkov Rozhodcovskému súdu)
IBAN: SK39 0900 0000 0050 2010 3157, SWIFT: GIBASKBX
IČO: 00687308

DIČ: 2020898913

IČ DPH: SK 2020898913
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Výkonný výbor ObFZ Žiar nad Hronom
Ján Matonok

predseda ObFZ

0905 770 016

matoni44@gmail.com

Vladimír Ďurian podpredseda ObFZ

0905 658 224

vladimir.durian@gmail.com

Roman Košta

predseda ŠTK

0907 150 233

kostaroman@gmail.com

Milan Nemec

predseda TMK

0907 885 411

minem@centrum.sk

Zdenko Ivan

predseda KR

0903 155 346

zdenko.ivan@centrum.sk

Ďalší predsedovia odborných komisií, bez členstva vo VV ObFZ
Karina Tapferová

predsedníčka DK

0902 138 840

dkfutbalzh@gmail.com

Martin Fungáč

predseda KM

0911 572 226

martinfungac@gmail.com

Eva Hromádková

predseda OK

0907 858 277

evahromadkova818@gmail.com

Stanislav Neuschl predseda RK

0905 386 512

neuschlstanislav@gmail.com

Zasadnutia odborných komisií (ŠTK, DK) Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom sa
konajú v stredu od 13. hodiny v zasadačke Metského futbalového štadióna v Žiari nad
Hronom, v období konania futbalových súťaží. Zvyšné komisie podľa potreby.

Stránkové dni a hodiny sekretariátu a matriky sú uvedené na webovej stránke www.obfzzh.sk
v sekcii Štruktúra → Sekretariát. Sekretár zväzu je v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 k
dispozícii na uvedenom telefonickom a emailovom kontakte. Aj počas stránkových hodín
odporúčame vopred si telefonicky overiť prítomnosť sekretára na pracovisku, keďže môže
byť poverený inými úlohami, mimo sekretariátu.
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I. PREDPISY
1. MFS sa hrajú podľa Pravidiel futbalu (PF), Súťažného poriadku (SP), Rozpisu súťaží (RS)
a ostatných predpisov, platných v rámci SFZ a ObFZ. MFS kategórií U15, WU15 a U11 sa
hrajú podľa pravidiel týchto súťaží uvedených v kapitolách XII, XIII a XIV tohto RS.
2.Jednotlivé predpisy sú pre účastníkov MFS záväzné.
3.Predpisy platné v rámci SFZ sú uvedené na www.futbalsfz.sk.
4.Záväzné postupy v rámci ISSF sú uvedené na http://www.futbalsfz.sk/issf-videonavody.

II. KOMUNIKÁCIA S FUTBALOVÝMI KLUBMI, ROZHODCAMI
A DELEGÁTMI ZVÄZU
1. Komunikácia s FK, rozhodcami, DZ a taktiež s futbalovou verejnosťou prebieha
prostredníctvom www.obfzzh.sk.
a)Delegačný list pre R, AR a DZ vo štvrtok v sekcii Správy → Delegačné listy
b)Úradná správa, so správami zo zasadnutí Konferencie, VV a komisií, vo štvrtok
do 17:00 hod. v sekcii Správy → Úradné správy
c)Dôležité operatívne správy sú zverejňované aj v iných dňoch a sú pre FK,
rozhodcov a DZ taktiež záväzné.
2. Komunikácia s FK, rozhodcami a DZ v elektronickej forme:
a)v ISSF prostredníctvom zaregistrovaného klubového ISSF manažéra
b)emailová komunikácia prostredníctvom aktuálnych emailových adries

III. ZASADNUTIA ORGÁNOV
1.Orgánmi ObFZ sú Konferencia, VV a odborné komisie.
2.Termíny zasadnutí orgánov ObFZ:
- Konferencia - minimálne jedenkrát za rok
- VV - spravidla raz za mesiac a podľa potreby
- RK - najmenej raz za polrok
- OK a TMK - podľa potreby
- ŠTK, KM a DK v prebiehajúcej sezóne - týždenne, spravidla v stredu od 13:00 hod.
a mimo sezóny podľa potreby
- KR v prebiehajúcej sezóne - najmenej raz za mesiac, spravidla v stredu od 15:00
hod., operatívne riešenie podaní (námietky a sťažnosti) hlasovaním per rollam
a mimo sezóny podľa potreby
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IV. RIADENIE, ŠTRUKTÚRA A ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ
1. Športovo-technická komisia (ŠTK) riadi kategóriu dospelých:
VI. liga
16 účastníkov, 1 skupina
VII. liga
14 a menej účastníkov:
1 skupina
15 a viac účastníkov:
2 skupiny (zloženie skupín určí žreb)
2. Komisia mládeže (KM) riadi kategórie mládeže:
Futbalshop.sk liga U15/Oblastné majstrovstvá U15 (malý futbal žiakov)
14 a menej účastníkov:
1 skupina
15 a viac účastníkov:
2 skupiny (zloženie skupín určí žreb)
Oblastné majstrovstvá WU15(minifutbal žiačok)
1 skupina, formát podľa počtu prihlásených FK
Miniliga Milana Škriniara U11/Oblastné majstrovstvá U11 (prípravka)
12 a menej účastníkov:
1 skupina
13 a viac účastníkov:
2 skupiny (zloženie skupín určí žreb)
3. Účastníci súťaží sú uvedení v ISSF a na webe www.obfzzh.sk.

V. PODMIENKY PRE ŠTART DRUŽSTIEV V SÚŤAŽIACH
1. FK v stanovenom termíne podajú v ISSF vyplnenú elektronickú prihlášku do súťaže.
Štartovný vklad do ročníka 2018/2019 podľa kap. XXV. ods. 1 RS FK uhradia v MZF za
mesiac júl 2018. V prípade, že FK podá prihlášku do súťaže po stanovenom termíne, odstúpi
príslušná riadiaca komisia FK na disciplinárne riešenie DK a o prípadnom zaradení družstva
do súťaže rozhodne VV.
2. Riadiace komisie preveria pred začiatkom ročníka, podľa stanovených podmienok,
oprávnenosť družstiev k zaradeniu do súťaží. Riadiace komisie určia presný termín splnenia
podmienok, ktoré nie je možné splniť z objektívnych dôvodov pred začiatkom súťaže a
spôsob ich kontroly.
3. FK s družstvami dospelých v súťažiach ObFZ musia mať v súťažiach SFZ, SsFZ, resp.
ObFZ pre príslušný ročník zaradené družstvá mládeže:
- VI. liga: jedno družstvo mládeže (v prípade nesplnenia podmienky FK uhradí
poplatok v zmysle RS čl. XXV/2 v MZF 08/2018)
- FK môžu uzatvoriť dohodu s iným FK o vytvorení spoločného družstva mládeže
podľa čl. 28 SP, pričom o splnení podmienky počtu družstiev mládeže
príslušným FK rozhodne riadiaca komisia na základe prijatých kritérií. Dohodu
možno uzatvoriť na celý súťažný ročník.
4. Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže:
Ak FK odhlási zo súťaže družstvo mládeže po vyžrebovaní, v priebehu súťaže, alebo bude
družstvo mládeže vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 ods. 1 SP a prestane tak plniť podmienku
uvedenú v ods. 3, uhradí FK poplatok za toto družstvo podľa kap. XXV. ods. 2 RS. Poplatok
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bude splatný riadiacemu zväzu príslušného družstva mládeže (SFZ, SsFZ, ObFZ). V prípade
splatnosti poplatku ObFZ, poplatok bude uhradený v MZF.
5. Odhlásenie družstva zo súťaže:
a)ak FK odhlási zo súťaže ObFZ družstvo po vyžrebovaní, v priebehu súťaže alebo
bude družstvo vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 ods. 1 SP, uhradí FK poplatok
ObFZ podľa kap. XXV. ods. 3 RS v MZF.
b)ak FK odhlási zo súťaže ObFZ družstvo dospelých po vyžrebovaní, v ročníku na
jeho miesto nebude zaradené žiadne iné družstvo dospelých.
6. Kluby uzatvárajú s rozhodcami zmluvy na jeden súťažný ročník. Zmluvy uzatvárajú s
rozhodcami, ktorí sú na Nominačnej listine ObFZ Žiar nad Hronom. Kluby môžu uzatvoriť
zmluvy aj s rozhodcami z Nominačnej listiny SsFZ, avšak len s tými, ktorí územne
prislúchajú do ObFZ Žiar nad Hronom. KR ObFZ ZH zverejní Nominačnú listinu rozhodcov
najneskôr 31.08.2018, pričom v nej uvedie aj mená rozhodcov SsFZ, s ktorými môžu kluby
ObFZ Žiar nad Hronom uzatvoriť zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú a predkladajú KR ObFZ
Žiar nad Hronom najneskôr 30.09.2018. Kluby VI. ligy uzatvárajú zmluvy s dvomi
rozhodcami a kluby VII. ligy s jedným rozhodcom. Zmluvy uzatvárajú aj kluby ktoré majú v
súťažiach dospelých ObFZ Žiar nad Hronom (VI. a VII. liga) svoje B družstvá. Zmluvy
nesmú byť uzatvorené s rozhodcami, s ktorými uzatvorili kluby zmluvy pre potreby A
družstva (SsFZ, SFZ).
7.FK v MFS povinne vyhotovujú elektronický zápis v ISSF.

VI. TERMÍNOVÁ LISTINA, VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ, HRACIE ČASY,
HRACIE DNI A ZAČIATKY STRETNUTÍ
1. Termínová listina a termíny MFS v nej uvedené sú záväzné pre všetky FK, pokiaľ
riadiace komisie nestanovia iné termíny.
2. Vyžrebovanie súťažíje uvedené v ISSF, na www.obfzzh.ska je prílohou tohto Rozpisu.
3. Hracie časy:
Dospelí

2 x 45 min.

Žiaci (U15)

2 x 35 min.

Žiačky (WU15)

2 x 15 min. (v rámci turnaja odohrá každé družstvo dve MFS)

Prípravka (U11)

2 x 25 min., na finálovom turnaji 2 x 15 min.

- polčasová prestávka max. 15 minút, ktorú v MFS mládeže musí R dodržať, v
prípade turnajového systému (OM WU15 a Finálový turnaj U11) polčasová prestávka musí
byť minimálne 5 minút.
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4. Hracie dni:
- nedeľa: dospelí,
- sobota: U15 (žiaci),
- štvrtok: U11 (prípravka),
- piatok: WU15 (žiačky).
5. Začiatky MFS:
a)MFS dospelých: nedeľa podľa vyžrebovania (v zmysle SP čl. 35/1)
b)MFS žiakov U15 (malý futbal): sobota o 10:00 hod.; ak sa jedná o predzápas: 150
min. pred začiatkom MFS dospelých
c)MFS U11: štvrtok 16:00 (výnimky podľa vyžrebovania), v jesennej časti je od
15.10.2018 (vrátane) ÚHČ štvrtok 15:30
d)MFS WU15 v piatok:
v termínoch 16.08. - 31.08. o 16:00 hod.
v termínoch 01.09. - 15.09. o 15:30 hod.,
v termínoch 16.09. - 30.09. o 15:00 hod.,
v termínoch 01.10. - 15.10. o 14:30 hod.,
v termínoch 16.10. - 31.10. o 14:00 hod.;
v termínoch 16.04. - 30.04. o 16:00 hod.,
v termínoch 01.05. - 31.05. o 16:30 hod.,
v termínoch 01.06. - 18.06. o 17:00 hod.
6. Zmeny hracích dní a začiatkov MFS:
a)Schválené zmeny, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní súťaží platia pre celý ročník,
až do odvolania.
b)Trvalá zmena, ktorá nie je uvedená pri vyžrebovaní súťaží, je po schválení
riadiacou komisiou komisiou platná do konca príslušnej časti ročníka (jeseň, resp.
jar).
c)ŠTK je oprávnená v záujme regulárnosti súťaží zrušiť všetky schválené zmeny na
posledné dve kolá v súťažiach dospelých. Zároveň družstvám FK priamo
zainteresovaným do MFS rozhodujúcich o postupujúcich a zostupujúcich družstvách
v tomto období nebude schválená žiadosť o zmenu.
7. Zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS:
a)MFS sa zásadne predohrávajú, pričom len vo výnimočných prípadoch riadiace
komisie schvália dohrávanie MFS; všetky MFS musia byť odohraté najneskôr
16.06.2019.
b)FK predloží riadiacej komisii a súperovi podaním k zápasu v ISSF („žiadosť o
zmenu termínu/hracej plochy stretnutia“) riadne zdôvodnenú žiadosť o zmenu
najneskôr 21 dní pred MFS. Zmenu hracieho dňa, podávanú domácim FK na
deň pracovného pokoja, sobotu a sviatok je súper povinný akceptovať. V
prípade B-družstva FK, prípadne družstva FK vyššej súťaže na základe
dohody o striedavom štarte hráčov, keď zmena hracieho dňa koliduje s hracím
dňom MFS „A“ družstva a v prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na
pracovný deň, musí byť žiadosť doložená súhlasom súpera podaním k zápasu
7

v ISSF. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň, musí byť žiadosť
vždy doložená súhlasom súpera v ISSF.
c)Ak nie je dodržaná lehota 21 dní pred MFS, môže FK podaním k zápasu v ISSF
(
„žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia“) požiadať o zmenu, s čím
však musí v rámci tohto podania vyjadriť súhlas aj súper, najneskôr 10 dní
pred MFS.
d)Ak nie je dodržaná lehota 10 dní pred MFS, riadiaca komisia je oprávnená
neschváliť žiadosť o zmenu, aj v prípade súhlasu súpera.
e)Ak FK požiada o zmenu v deň zasadnutia riadiacej komisie (spravidla streda) a po
dni zasadnutia riadiacej komisie, v týždni pred MFS, riadiaca komisia schváli
zmenu len v prípade zdravotných dôvodov v súlade so znením § 6 ods. 3 písm. e)
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
f)V odôvodnených prípadoch, pri dodržaní zásad uvedených v písm. b), c) a prípadne
d), je možné odohrať MFS aj v obrátenom poradí, pričom však zásada odohrať MFS
na oboch ihriskách FK musí byť dodržaná.
g)V prípade, ak do dňa zasadnutia riadiacej komisie súper v ISSF nevyjadrí súhlas s
požadovanou zmenou (ak sa jedná o žiadosť podanú neskôr ako 21 dní pred MFS a
žiadanú na pracovný deň), musí žiadajúci FK v prípade opakovaného záujmu o zmenu
podať v ISSF opakovanú žiadosť.
h)V prípade, že do najbližšieho zasadnutia riadiacej komisie (spravidla v stredu) nie
je v ISSF zaznamenaná spoločná dohoda FK o navrhnutom náhradnom termíne
neodohraného MFS, nariadi riadiaca komisia nariadi odohratie takéhoto MFS bez
súhlasu FK spravidla na nasledujúcu stredu.
i)V prípade uvedenom v písm. d) a e) poplatok podľa kap. XXV. ods. 5 RS bude
uhradený v MZF.
j)Ak družstvo FK bude mať v reprezentácii Slovenska čo len jedného hráča, vo
výbere SsFZ a ObFZ minimálne dvoch hráčov, FK má právo požiadať riadiacu
komisiu o zmenu hracieho dňa MFS, ktoré by sa malo odohrať bez týchto hráčov.
Riadiaca komisia žiadosti FK vyhovie.
k)Všetky žiadosti o zmenu hracích dní, začiatkov a miest odohratia MFS podávajú
FK riadiacim komisiám podaním v ISSF “Zápis o stretnutí - Podanie na komisiu”.
8. V prípade neodohrania, resp. nedohrania MFS z dôvodu nepriaznivého počasia, resp. z
iného dôvodu, je povinnosťou K a VD dohodnúť sa na termíne odohrania MFS, resp.
dohrania jeho časti do 14 dní odo dňa pôvodného termínu MFS a túto dohodu potvrdiť
podaním v ISSF do 48 hod. po MFS na príslušnú riadiacu komisiu.
9.Záverečné kolo všetkých súťaží musí byť odohrané najneskôr 16.06.2019.
10. Riadiace komisie sú oprávnené, v záujme vyšších spoločenských, športových,
náboženských záujmov a pod., určiť aj iné termíny hracích dní a začiatkov MFS.
11. Zo zdravotných dôvodov môže FK požiadať o zmenu hracieho dňa MFS výhradne v
súlade so znením § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia.
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12. Riadiace komisie schválené zmeny hracích dní, začiatkov a miest MFS zverejnia v
Úradnej správe ObFZ.
13. Riadiace komisie, v prípade uskutočnenia kvalifikačného stretnutia, určia hrací deň,
začiatok a miesto stretnutia.

TERMÍNOVÁ LISTINA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/2019
Jesenná časť 2018
Dátum

Deň

ÚHČ
dospelých

VI. liga

VII. liga

Futbalshop.sk
liga U15
(ÚHČ: SO 10:00)

28.-29.07.18

SO/NE

17:30

x

x

x

04.-05.08.18

SO/NE

16:30

1

1

x

11.-12.08.18

SO/NE

16:30

2

2

x

18.-19.08.18

SO/NE

16:00

3

3

x

25.-26.08.18

SO/NE

16:00

4

4

4

29.08.18

ST

16:00

15

x

1

01.-02.09.18

SO/NE

15:30

5

5

5

08.-09.09.18

SO/NE

15:30

6

6

6

15.-16.09.18

SO/NE

15:00

7

7

7

22.-23.09.18

SO/NE

15:00

8

8

8

29.-30.09.18

SO/NE

15:00

9

9

9

06.-07.10.18

SO/NE

14:30

10

10

10

13.-14.10.18

SO/NE

14:30

11

11

11

20.-21.10.18

SO/NE

14:00

12

12

2

27.-28.10.18

SO/NE

14:00

13

13

3

03.-04.11.18

SO/NE

13:30

14

x

x
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Jarná časť 2019
Dátum

Deň

ÚHČ
dospelých

VI. liga

VII. liga

Futbalshop.sk
liga U15
(ÚHČ: SO 10:00)

23.-24.03.19

SO/NE

15:00

16

14

x

30.-31.03.19

SO/NE

15:00

17

15

x

06.-07.04.19

SO/NE

15:30

18

16

16

13.-14.04.19

SO/NE

15:30

19

17

17

20.-21.04.19

SO/NE

16:00

20

18

18

27.-28.04.19

SO/NE

16:00

21

19

19

01.05.19

ST

16:30

29

x

x

04.-05.05.19

SO/NE

16:30

22

20

20

08.05.19

ST

16:30

30

x

x

11.-12.05.19

SO/NE

16:30

23

21

21

18.-19.05.19

SO/NE

17:00

24

22

22

25.-26.05.19

SO/NE

17:00

25

23

12

01.-02.06.19

SO/NE

17:00

26

24

13

08.-09.06.19

SO/NE

17:00

27

25

14

15.-16.06.19

SO/NE

17:30

28

26

15

14. O prípadnom predohraní úvodných jarných kôl v jesennej časti súťaže operatívne
rozhodnú riadiace komisie, v náväznosti na aktuálny vývoj počasia.

VII. MIESTO STRETNUTIA
1.MFS sa hrajú na ihriskách FK, ktoré sú vo vyžrebovaní súťaží uvedené na prvom mieste.
2. FK, ktoré nemajú vlastné ihrisko, resp. družstvá, ktoré nehrajú svoje domáce MFS na
ihrisku svojho FK, oznámia riadiacej komisii a všetkým príslušným družstvám FK, na ktorom
ihrisku budú MFS hrávať.
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VIII. IHRISKO
1. Hracia plocha:
a)MFS sa hrajú na trávnatých HP schválených SFZ, SsFZ, ObFZ, pričom rozmer
HP musia byť v súlade s PF.
b) MFS je povolené hrať na umelých trávnatých HP schválených SFZ, SsFZ, ObFZ v
období od 01.10.2018 do 30.04.2019.
c) MFS je povolené hrať na umelých trávnatých HP schválených SFZ, SsFZ, ObFZ v
jesennej časti ročníka aj do 30.09.2018 a v jarnej časti ročníka aj od 01.05.2019 v
prípade nespôsobilosti trávnatej HP, za splnenia podmienok uvedených v ods. 4. V
uvedenom prípade usporiadajúci FK predloží do najbližšieho zasadnutia riadiacej
komisie fotodokumentáciu o stave trávnatej HP v čase žiadosti (2 - 3 fotografie),
zaslaním na emailovú adresu príslušnej riadiacej komisie. FK majúce k dispozícii len
umelú trávnatú HP, prírodnú trávnatú HP rekonštruujú, resp. vymieňajú, túto môžu
využívať na MFS v priebehu celého ročníka.
d) Počas MFS, hraných na umelej trávnatej HP, sú hráči a rozhodcovia povinní
používať k tomu určenú športovú obuv, pričom sa nemôže používať obuv s
kolíkovými štupľami.
e) Ak FK vlastní v areáli ihriska dve schválené trávnaté HP, môže celý ročník odohrať
na hociktorej z týchto plôch.
f) FK, ktorý má schválenú pomocnú HP mimo areálu ihriska, najneskôr 24 hod. pred
MFS oznámi súperovi, rozhodcom a DZ zmenu ihriska, prípadne presne určí miesto,
kde sa má súper, rozhodcovia a DZ dostaviť.
2. Minimálna vybavenosť ihriska:
a)Súvislá ohrada alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej 2 m od postranných
čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar na ihriskách bez atletickej dráhy.
b)Priestor odchodu hráčov a rozhodcov z HP zabezpečený tak, aby nemohlo dôjsť k
ich kontaktu s divákmi.
c)Samostatná šatňa pre rozhodcov a DZ s vybavením stôl, 4 stoličky, miesto na
odloženie osobných vecí s vešiakmi, umývadlo s tečúcou vodou, sprcha pre
rozhodcov s teplou a studenou vodou.
d)Samostatné šatne pre družstvá domácich a hostí a sprchy s tečúcou teplou a
studenou vodou.
e)Sociálne zariadenie s WC.
f)Dve kryté hráčske lavičky pre 8 osôb, v prípade, ak o to požiada družstvo hostí,
usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť zvýšenie počtu miest na sedenie na 13
(prenosné lavičky a stoličky).
g)Zdravotnícke vybavenie - kompletne vybavená lekárnička, ktorej obsah je uvedený
v kap. XXIX. ods. 6 RS, zdravotnícke nosidlá, pravidelné vykonávanie dezinfekcie
miestností a sociálnych zariadení s WC.
h)Funkčné ozvučenie ihriska a funkčná informačná tabuľa.
i)Ručné obojstranne viditeľné tabuľky na striedanie hráčov.
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j)Funkčný počítač, resp. notebook s pripojením na internet, s funkčnou tlačiarňou.
k)Samostatné miesto na tribúne pre DZ a PR s dobrým výhľadom na HP, s jeho
viditeľným označením a oddelením od divákov a funkcionárov. Miesto pre DZ a PR
by malo byť v blízkosti videotechnika na optimálnom mieste na úrovni stredovej čiary
HP. V prípade, ak ihrisko nemá tribúnu, zabezpečiť pre DZ a PR takú možnosť
sledovania MFS, aby mohol svoju funkciu vykonávať bez rušivých vplyvov divákov a
bol dostatočne chránený pred nepriaznivým počasím na zastrešenom mieste.
3. Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého
počasia, v šatni pre rozhodcov pred MFS:
a)R podaním v ISSF príslušnej riadiacej komisii podrobne informuje o stave HP a o
svojom rozhodnutí. V prípade, že sa MFS neodohrá, K a VD sa dohodnú na termíne
odohratia MFS a túto dohodu (prípadne nedohodu) potvrdia obidva FK v termíne do
48 hod. po MFS podaním v ISSF príslušnej riadiacej komisii.
b)S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom pri
svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti HP musí prihliadať
na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli byť zničené
odohratím MFS.
4. Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o uskutočnenie MFS na umelej trávnatej HP v
prípade nepriaznivého počasia podľa ods. 1 písm. c), v šatni pre rozhodcov pred MFS:
a)R podaním v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu informuje o žiadosti
usporiadajúceho FK a o svojom rozhodnutí. FK sa môžu k žiadosti, resp. rozhodnutiu
R vyjadriť podaním v ISSF do 48 hod. po MFS.
b)S konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS na umelej trávnatej HP
rozhodne R, pričom pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp.
nespôsobilosti trávnatej HP a možnosti odohrania MFS na umelej trávnatej HP musí
prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli byť
zničené odohraním MFS na trávnatej HP.
5. Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého
počasia, riadiacou komisiou na základe telefonickej žiadosti FK pred MFS:
a)Telefonickú žiadosť podáva prezident/predseda, resp. ISSF manažér
usporiadajúceho FK najneskôr 5 hod. pred MFS predsedovi ŠTK (kontakt na str. 3
tohto RS),resp. predsedovi KM (kontakt na str. 3 tohto RS)pri MFS mládeže.
b)V prípade súhlasu predsedu ŠTK, resp. predsedu KM, prezident, resp. ISSF
manažér usporiadajúceho FK obratom telefonicky oznámi odloženie MFS
prezidentovi, resp. ISSF manažérovi družstva hostí, R, AR a DZ a s funkcionárom
družstva hostí následne rieši určenie termínu odohratia MFS tak, aby bolo splnené
nariadenie v kap. VI. ods. 8 RS.
c)V prípade odloženia MFS na základe telefonickej žiadosti usporiadajúci FK
predloží do najbližšieho zasadnutia riadiacej komisie fotodokumentáciu o stave HP v
čase MFS (2 - 3 fotografie), zaslaním na emailovú adresu príslušnej riadiacej
komisie. Riadiaca komisia je oprávnená vykonať kontrolu skutočného stavu HP v
čase MFS.
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IX. SÚPISKA
1. Súpiska príslušného družstva je v ISSF automaticky vytváraná a dopĺňaná na základe štartu
hráča v MFS. Súpisky sa vytvárajú a posudzujú v súlade s čl. 41 a 42 SP.
2. FK vyplnením, zmenou a doplnením súpisky (t.j. vložením hráča do Zápisu akéhokoľvek
MFS) potvrdzuje, že hráči uvedení na súpiske sa podrobili lekárskej prehliadke. Riadiace
komisie majú právo v priebehu súťaže vyžiadať si od FK potvrdenia o absolvovaní
lekárskych prehliadok hráčmi.

X. ŠTART A STRIEDANIE HRÁČOV
1. Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP, pričom sú povinní nosiť so sebou na
MFS aj preukaz poistenca. V MFS všetkých kategórií je platným RP jedine plastový RP.
2.Hráč smie nastúpiť na MFS bez platného RP v prípade, ak:
a)Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v
ISSF a jeho žiadosť o vydanie RP bola schválená príslušnou matrikou a RP mu ešte
do termínu MFS nebol dodaný.
b)Hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v
ISSF a predloží platný RP riadiacej komisii najneskôr do 48 hod. od začiatku MFS. V
prípade, ak hráč nemôže predložiť RP z dôvodu, že RP bol zničený, stratený alebo
odcudzený, predloží v stanovenej lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie
potvrdzujúce túto skutočnosť.
c)R za účasti K družstiev (u mládeže aj VD) identifikuje hráča podľa predloženého
osobného dokladu totožnosti, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v podaní v
ISSF na príslušnú riadiacu komisiu. Obdobne postupuje R aj prípade postupu podľa
písm. a) a b). V prípade, ak hráč nemá na MFS platný RP, osobný doklad totožnosti s
fotografiou a ani preukaz poistenca, R takého hráča nepripustí ku hre a túto
skutočnosť uvedie v podaní v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu.
3. V kategórii dospelých sú oprávnení štartovať hráči narodení pred 31.12.1999 (vrátane) a
po dovŕšení 18. roku veku.
4. Kategórie v súťažiach mládeže:
a)kategória žiaci (U15) - narodení 01.01.2004 a mladší po dovŕšení 9. roku veku
Výnimka: povolený štart dievčatám kategórie U16, narodeným od 01.01.2003
do 31.12.2003, za nasledovných podmienok:
- hráčka musí byť registrovaná v FK, za ktorý v MFS nastúpi
- v prípade, že v MFS nastúpi hráčka kategórie U16, R túto skutočnosť s
menom, registračným číslom a číslom dresu hráčky uvedie v Zápise o
stretnutí, v časti “Záznam rozhodcu” (hráčku nie je možné nahrať do oficiálnej
súpisky). Túto skutočnosť skontroluje v Zápise vedúci družstva domácich aj
hostí. Ak záznam o hráčke nebol z akýchkoľvek dôvodov vykonaný, FK
oznámi túto skutočnosť podnetom v ISSF na ŠTK do nasledujúceho utorka.
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- družstvo, za ktoré v súťažnom ročníku 2018/2019 nastúpi hráčka kategórie
U16, nemôže byť vyhlásené za majstra ObFZ Žiar nad Hronom v kategórii
malý futbal žiaci U15.
b)kategória žiačky (WU15) - narodené 01.01.2004 a mladšie
c)kategória prípravka (U11) - narodení 01.01.2008 a mladší po dovŕšení 6. roku veku
Výnimka: povolený štart dievčatám kategórie U12, narodeným od 01.01.2007
do 31.12.2007
5. Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku sú oprávnení
štartovať v najbližšej vekovej kategórii:
a)Z kategórie prípravka do kategórie žiakov po dovŕšení 9. roku veku.
b)Z kategórie žiakov do kategórie dorastu po dovŕšení 15. roku veku.
6. Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii podľa čl. 46 SP:
a)Hráč z kategórie dorastu môže štartovať v kategórii dospelých po dovŕšení 16. roku
veku.
b)Pre štart hráča vo vyššej kategórii sú FK povinné pre každého hráča zvlášť si
vyžiadať písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného
lekára na formulári „Povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii“ (vzor
formulára je na www.obfzzh.skv sekcii Legislatíva a dokumenty ➝ Materiály ➝
Materiály, tlačivá, formuláre, návody). Povolenie je platné 12 mesiacov.
Zodpovednosť za štart hráča vo vlastnej a vo vyššej kategórii nesie FK a príslušný
tréner družstva.
c)V prípade, že hráč v priebehu ročníka dovŕši vek príslušnej vyššej kategórie, resp.
skupiny, môže nastúpiť na MFS vyššej kategórie bez potvrdenia podľa čl. 46 SP.
7. Maximálne počty striedajúcich hráčov:
- kategória dospelí piati hráči,
- kategórie žiaci U15, žiačky WU15 a prípravka U11 bez obmedzenia.
8. Za družstvo môže štartovať, resp. družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli v zápise
uvedení už pred MFS a ich RP boli predložené R, s výnimkou ods. 2 tejto kapitoly
9. Družstvo dospelých, ktoré začne MFS s menším počtom hráčov ako 11, môže dopĺňať
počet hráčov v priebehu MFS len z hráčov, ktorí boli v zápise uvedení už pred MFS v
základnej zostave a ich RP boli predložené R.
10. V prípade porušenia nariadení uvedených v ods. 8 a 9, ak štartujúci hráč má platný RP,
bude disciplinárne riešený príslušný hráč, K a VD, príslušné družstvo a AR1 podľa DP.
11. Hráč môže v jednom dni nastúpiť len v jednom MFS, s výnimkou turnajovo hraných
MFS mládeže.
12. Podmienky striedavého štartu hráčov podľa čl. 21 SP:
a)Na základe dohody o striedavom štarte hráčov môže hráč družstva FK vyššej
súťaže hrať len za A-družstvo FK nižšej súťaže a môže nastúpiť len v MFS. Hráč
družstva FK vyššej súťaže nesmie nastúpiť za FK nižšej súťaže v pohárovej súťaži.
b)Za družstvo FK nižšej súťaže môžu štartovať v MFS hráči družstva FK vyššej
súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo FK vyššej
súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici MFS
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ustanovených pre jednu časť ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva FK vyššej
súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých MFS za družstvo FK vyššej
súťaže. Do uvedeného počtu MFS sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za
štart v MFS sa považuje akýkoľvek časový úsek MFS.
c)Za družstvo FK nižšej súťaže môže v MFS nastúpiť najviac 5 hráčov družstva FK
vyššej súťaže.
13. Štart hráča vo vzťahu k súpiske podľa čl. 47 SP:
a) 
Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej alebo pohárovej súťaži za ktorékoľvek
družstvo FK, v ktorom je registrovaný. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 20, 21 a
31 SP.
b)Za B-družstvo môžu štartovať v MFS hráči FK oprávnení štartovať v príslušnej
vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac
ako polovici MFS ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja
hráči z A-družstva bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých MFS za
A-družstvo. Do uvedeného počtu MFS sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí.
Za štart v MFS sa považuje akýkoľvek časový úsek MFS.
c) Za C-družstvo nemôžu štartovať v MFS hráči FK oprávnení štartovať v príslušnej
vekovej kategórii za A-družstvo. Za C-družstvo môžu štartovať v MFS hráči FK
oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za B-družstvo v tej istej
vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici MFS ustanovených pre jednu časť
súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z B-družstva bez obmedzenia vo vzťahu k
počtu odohratých MFS za B-družstvo. Do uvedeného počtu MFS sa nezapočítava štart
v pohárovom stretnutí. Za štart v MFS sa považuje akýkoľvek časový úsek MFS.
14. Preverovanie oprávnenosti štartu hráčov v MFS:
a)Pred MFS v súťažiach mládeže je povinne vykonávaná konfrontácia hráčov podľa
čl. 49 SP.
b) V prípade námietky K (u mládeže aj VD) proti štartu hráča zaznamenanej v zápise,
R dôsledne vykoná kontrolu totožnosti tohto hráča podľa čl. 49 SP a kap. XVI. ods. 6
písm. c) RS.
c) K (u mládeže aj VD) v prípade súhlasu hráča, ktorého totožnosť je konfrontovaná,
má právo vyhotoviť fotodokumentáciu namietaného hráča, ktorú FK odošle na
príslušnú riadiacu komisiu. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie
neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.
d) Ak bola konfrontácia vykonaná a K príslušného družstva (u mládeže aj VD)
nevzniesol námietku proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr
možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totožnosti hráča. R nemôže vykonať
kontrolu totožnosti hráča opakovane.
e) Hráč, ktorý nastupuje na MFS za družstvo vyššej kategórie, ako je jeho vlastná, sa
pred MFS, najneskôr však v polčasovej prestávke (MFS dospelí), preukáže na
požiadanie súperovi dokladom o povolení štartu vo vyššej kategórii. V prípade, že
hráč uvedený doklad nepredloží, R ho k MFS, resp. do 2. polčasu (MFS dospelí)
nepripustí.
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f) V prípade, keď nebude námietka voči štartu hráča vo vyššej kategórii vznesená
najneskôr pri konfrontácii, resp. v polčasovej prestávke (MFS dospelí), bude takáto
námietka považovaná za neopodstatnenú.
g) Riadiaca komisia na šetrenie námietky predvoláva zainteresovaných
prostredníctvom Úradnej správy.
h) Riadiace komisie sú oprávnené v opodstatnených prípadoch preveriť oprávnenosť
štartu hráča v MFS aj bez podania námietky podľa čl. 85 SP.
15. Na základe nominácie hráča do výberu SsFZ, ObFZ sú FK povinné zabezpečiť jeho
účasť. V prípade neúčasti sa akceptuje len objektívne ospravedlnenie, ktoré po
predchádzajúcom telefonickom oznámení trénerovi výberu bude doložené písomným
ospravedlnením doručeným na SsFZ, ObFZ do troch dní po skončení príslušnej akcie. V
prípade neúčasti hráča zo zdravotných dôvodov, hráč nesmie štartovať v MFS podľa kap.
XXIX. ods. 4 RS.
16. V MFS môže za príslušné družstvo nastúpiť maximálne 5 hráčov s iným štátnym
občianstvom, ako je občianstvo Slovenskej republiky.
17. Štart hráčov v nedohraných MFS, v ktorých časť MFS sa bude dohrávať:
a)V prípade, ak bude MFS prerušené a nedohrané bez viny niektorého družstva,
príslušná riadiaca komisia podľa čl. 70 SP nariadi odohrať nedohranú časť MFS.
b)V dohrávanej časti MFS:
- nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase
prerušenia MFS,
- môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFS, prípadne iní
hráči FK (napr. z dôvodu nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania
nedohraného MFS matrične príslušní k príslušnému FK,
- nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFS už boli vystriedaní maximálny počet striedajúcich hráčov podľa ods. 7 musí byť dodržaný,
- štart hráčov, ktorí sa v nedohranom MFS disciplinárne previnili sa riadi
podľa kap. XXI. RS.
c) z technických príčin (nastavenie v ISSF) je možné uviesť na zápasovú súpisku
spolu pre nedohranú aj dohrávanú časť MFS len 18 hráčov.

XI. POSTUP, ZOSTUP A ZARADENIE DRUŽSTIEV
1.Postup a zostup družstiev sa riadia čl. 14 - 16 SP.
2. Postup družstiev do vyššieho stupňa súťaží a zostup družstiev do nižšieho stupňa súťaží
ročníka 2019/2020 sa riadi poradím družstiev v konečných tabuľkách jednotlivých súťaží
ročníka 2018/2019 schválených riadiacimi komisiami.
Postup družstiev:
3. Postup víťaza VI. ligy ObFZ Žiar nad Hronom v kategórii dospelých do súťaže SsFZ sa
riadi Rozpisom súťaží SsFZ vo futbale 2019/2020.
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4. Víťaz VII. ligy ObFZ Žiar nad Hronom postupuje priamo do VI. ligy ObFZ Žiar nad
Hronom, pokiaľ splní podmienky účasti podľa SP a RS. Ďalší postupujúci budú určení po
skončení súťažného ročníka tak, aby sa naplnil počet účastníkov VI. ligy ObFZ Žiar nad
Hronom 2019/2020, v zmysle RS č. IV/1/a.
5. Postup družstva v prípade, ak víťaz súťaže nesplní podmienky účasti vo vyššom stupni
súťaže SsFZ, resp. do vyššieho stupňa súťaže sa neprihlási:
a)Postúpi jedno z nasledujúcich družstiev v príslušnej súťaže podľa poradia v
tabuľke.
b)V prípade, ak nepostúpi žiadne družstvo podľa písm. a), postúpi jedno z
nasledujúcich družstiev podľa poradia v tabuľke po postupujúcom družstve v súťaži
rovnakého stupňa.
Zostup družstiev:
6. Družstvá, ktoré skončia v jednotlivých súťažiach na poslednom mieste v tabuľke (v
prípade, ak sa žiadne družstvo v príslušnej súťaži neodhlási zo súťaže po vyžrebovaní, resp. v
priebehu súťaže, alebo nebude vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP) zostupujú do nižšieho
stupňa súťaže.
7. Družstvo, ktoré sa odhlási zo súťaže po vyžrebovaní, resp. v priebehu súťaže, alebo bude
vylúčené zo súťaže podľa čl. 12 SP sa považuje v príslušnej súťaži za zostupujúce do súťaže,
ktorá je minimálne o 2 stupne nižšia.
8. Družstvá zostupujú do územne príslušného nižšieho stupňa ObFZ v počtoch podľa
jednotlivých súťaží tak, aby v ročníku 2019/2020 v príslušných súťažiach štartovali
zostupujúce družstvá z vyššieho stupňa súťaží, postupujúce družstvá z nižšieho stupňa súťaží,
ako aj družstvá zaradené do súťaže podľa čl. 17 SP a bol naplnený počet účastníkov
maximálne do počtu podľa kap. IV. RS.
9. Názvy postupujúcich družstiev do vyššieho stupňa súťaží a zostupujúcich družstiev do
nižšieho stupňa súťaží ročníka 2019/2020 predkladajú riadiace komisie na odsúhlasenie VV.
Zaradenie družstva do inej súťaže:
10. Zaradenie družstva do inej súťaže, resp. doplnenie počtu účastníkov súťaže sa riadi podľa
čl. 17 SP.

XII. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ U15 (žiaci)
1. MFS žiakov sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a
ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami:
a) Počet hráčov v hre: 7 + 1, minimálny počet hráčov je 5 + 1, v prípade menšieho
počtu R stretnutie predčasne ukončí a túto skutočnosť riadne vyznačí v Zápise o
stretnutí
b) Hracia plocha: ihrisko je rozmerovo prispôsobené tak, aby sa hralo na ihrisku od
šestnástky po šestnástku, so zachovanou šírkou ihriska, totožnou s „veľkým futbalom“
c)Veľkosť bránky: 5 x 2 m
d)Veľkosť lopty: číslo 5
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e)Striedanie hráčov: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom
f) Pokutové územie je riadne vyznačené a jeho rozmery sú 10 m od každej žrde a 10
m smerom do ihriska, čiže jeho celková veľkosť je 10 x 25 m
g)Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 8 m, ktorá musí byť označená
h)Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí

XIII. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ WU15 (žiačky)
1. MFS žiačok sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a
ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami:
a)Štart hráčov: dievčatá nar. 01.01.2004 a mladšie
b)Počet hráčok v hre: 4 + 1, minimálny počet 3 + 1
c)Hracia plocha: miniihrisko s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi
d)Veľkosť lopty: číslo 4
e)Striedanie hráčok: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom
f)Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí
g) Hrací čas: 2 x 15 minút, povinná prestávka 5 minút (v rámci turnaja odohrá každé
družstvo dve MFS)
h)ÚHČ: piatok:
- v termínoch 16.08. - 31.08. o 16:00 hod.
- v termínoch 01.09. - 15.09. o 15:30 hod.
- v termínoch 16.09. - 30.09. o 15:00 hod.
- v termínoch 01.10. - 15.10. o 14:30 hod.
- v termínoch 16.10. - 31.10. o 14:00 hod.
- v termínoch 16.04. - 30.04. o 16:00 hod.
- v termínoch 01.05. - 31.05. o 16:30 hod.
- v termínoch 01.06. - 18.06. o 17:00 hod.
i) Na turnajoch OM WU15 je zakázané používať kolíkové alebo tvrdé lisované
kopačky. Povolené obutie sú tenisky, turfy (TF) alebo lisované kopačky špeciálne
určené na umelú trávu (AG). Ide o opatrenie, prihliadajúce na bezpečnosť hráčok pri
stretoch, zdravie samotných hráčok, ale aj šetrnosť k ihriskám s umelou trávou.
j) Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik; v prípade
klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér schvaľuje zostavy, nahrá góly, prípadne karty, počet divákov, atď. Nasledujúci
pracovný deň Zápis v systéme schváli správca súťaže.

XIV. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ U11 (prípravka)
1. MFS prípraviek sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a
ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami:
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a) Štart hráčov: chlapci nar. 01.01.2008 a mladší, po dovŕšení 6. roku; dievčatá nar.
01.01.2007 a mladšie, po dovŕšení 6. roku
b)Počet hráčov v hre: 5 + 1
c)Hracia plocha: 25 x 40 metrov
d)Veľkosť brány: 2 x 3 metre
e) Pokutové územie: Pokutové územie je vyznačené na oboch koncoch hracej plochy
takto: Kolmo ku každej bránkovej čiare sa vo vzdialenosti 5 m od bránkových tyčí
vyznačia smerom do hracej plochy čiary 7 m dlhé a ich koncové body sa spoja čiarou
rovnobežnou s bránkovou čiarou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou
čiarou sa nazýva pokutové územie. V každom pokutovom území sa na pomyslenej
kolmici k bránkovej čiare, vedenej zo stredu bránkovej čiary, vyznačí vo vzdialenosti
8 m od bránkovej čiary vhodným spôsobom pokutová značka. Pokutový oblúk
neexistuje, len pokutové územie v tvare obdĺžniku.
f)Veľkosť lopty: 4
g)Striedanie hráčov: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom
h)Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí
i)Hrací čas: 2 x 25 minút, povinná prestávka 15 minút
j) ÚHČ: štvrtok 16:00 (výnimky podľa vyžrebovania), v jesennej časti je od
15.10.2018 (vrátane) ÚHČ štvrtok 15:30
k) Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik; v prípade
klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér schvaľuje zostavy, nahrá góly, prípadne karty, počet divákov, atď. Nasledujúci
pracovný deň Zápis v systéme schváli správca súťaže.
l) 
Finálový turnaj: družstvá z 1. - 4. miesta základnej časti sa stretntú na finálovom
turnaji, ktorého usporiadateľom je ObFZ; poradie stretnutí na finálovom turnaji:
semifinále 1 - 4, semifinále 2 - 3, stretnutie o 3. miesto, stretnutie o 1. miesto (finále);
stretnutia na finálovom turnaji sa hrajú 2 x 15 minút, s 5-minútovou polčasovou
prestávkou; v prípade nerozhodného výsledky sa v stretnutiach finálového turnaja
kopú po 3 kopy zo značky pokutového kopu na obidvoch stranách, ak ani tie
nerozhodnú, kope sa po jednej sérii až do rozhodnutia.

XV. TRÉNERI
1. Kvalifikácia trénera:
a)UEFA PRO, UEFA A, UEFA B alebo UEFA Grassroots C
2. Výnimky z kvalifikácie trénera je možné udeľovať len osobám, ktoré navštevujú školenie
trénerov požadovanej kvalifikácie.
3. FK si vyžiada predloženie platného trénerského preukazu, resp. licencie trénera pred
uzavretím zmluvy, resp. dohody s trénerom.
4. Výmenu trénera počas ročníka je možné vykonať len pri dodržaní požiadaviek uvedených
v ods. 1.
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5. Na hráčskej lavičke môže tréner viesť družstvo počas MFS len s platným trénerským
preukazom, resp. licenciou trénera požadovanej kvalifikácie.
6. Tréner nemôže v rovnakom období súčasne pôsobiť v MFS dospelých v dvoch rôznych
FK.
7. Tréneri súťaže VI. liga ObFZ ZH v kategórii dospelí sú povinní v požadovanom termíne
predložiť TMK návrh hráčov súťaže VI. liga ObFZ ZH do Jedenástky roka 2018.
8. Na základe pozvánky, resp. informácie v Úradnej správe sú FK povinné zabezpečiť účasť
trénerov na podujatiach organizovaných ObFZ (aktív, seminár a pod.), ako aj plniť
požadované úlohy v súvislosti s organizačno-metodickými požiadavkami a reprezentáciou
SsFZ a ObFZ.

XVI. DELEGOVANÉ OSOBY
1. 
Delegovanými osobami na MFS sú DZ, R, AR a iné osoby určené ObFZ k účasti na MFS.
2. Rozhodcov a DZ deleguje KR na MFS v rámci ObFZ, MFS mládeže v rámci SsFZ
prostredníctvom delegačných listov a ich zmien uvedených na webe ObFZ. V objektívnych
prípadoch KR deleguje rozhodcov a DZ aj prostredníctvom operatívnych prvkov riadenia
(telefón, MT, email).
3. Rozhodcovia a DZ sa vo svojich funkciách riadia predpismi SFZ a ObFZ, vybranými
ustanoveniami zákona č. 1/2014 Z. z., Zásadami činnosti Komisie rozhodcov ObFZ, pokynmi
pre DZ na príslušný ročník, Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov futbalových
klubov uvedených v kap. XXII. RS a ďalšími predpismi ObFZ.
4. Rozhodca je povinný nosiť si a na stretnutí používať predpísané oblečenie a obutie
rozhodcu v udržiavanom, čistom stave, bez nápisov a reklám. Predpísaným oblečením je
čierny, modrý alebo žltý dres (košeľa) s dlhým, alebo krátkym rukávom, čierne trenírky,
alebo krátke nohavice a čierne štulpne. Povolené je aj používanie farebných“ dresov (košieľ),
prípadne oblečenia schváleného riadiacimi orgánmi vyšších futbalových súťaží. Predpísaným
obutím sú kožené, koženkové kopačky s vymeniteľnými, alebo lisovanými kolíkmi, prípadne
iná športová obuv schválená riadiacimi orgánmi vyšších futbalových súťaží. Neodporúčajú sa
gumotextilné kopačky.
5. Oblečenie hlavného rozhodcu sa musí líšiť od farby dresov hráčov a brankárov obidvoch
mužstiev. Farba a oblečenie asistentov rozhodcu musia byť zhodné. Nemusia sa zhodovať s
farbou oblečenia HR.
6. Dostaviť sa do areálu štadióna 45 min. pred začiatkom MFZ, absolvovať rozcvičku a
kontrolu HP pred stretnutím.
7. Povinnosti rozhodcov pred MFS:
a) Skontrolovať platnosť RP a zhodu RP so zápisom, pričom zodpovednosť za
kontrolu nesie AR1 u družstva domácich a AR2 u družstva hostí a v prípade
prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí.
b) V prípade, ak AR (resp. R pri 2 rozhodcoch) pri kontrole zistí, že v zápise je
uvedený hráč, ktorého RP je neplatný, oznámi túto skutočnosť R.
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c) V prípade námietky K (u mládeže aj VD) proti štartu hráča, dôsledne vykonať
konfrontáciu tohto hráča - kontrola totožnosti podľa RP, porovnanie fotografie hráča
na RP, resp. inom doklade s fotografiou hráča v ISSF, uvedenie osobných údajov
hráča vrátane adresy trvalého pobytu v zápise, rozhodnutie o výsledku konfrontácie a
odôvodnenie svojho rozhodnutia v zápise. V prípade súhlasu hráča, ktorého totožnosť
je konfrontovaná, R vyhotoví MT fotodokumentáciu namietaného hráča, ktorú odošle
na príslušnú riadiacu komisiu. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie
neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.
d) V prípade čerpania čakacej doby podľa čl. 68 SP, uviesť v zápise dôvody čerpania
čakacej doby, presný čas odovzdania platných RP R v šatni rozhodcov a presný čas
nástupu najmenej 7 riadne ustrojených hráčov družstiev na HP.
e) Pri nástupe na HP pred MFS skontrolovať zhodu čísel dresov, mien a priezvisk
hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom zodpovednosť za
kontrolu nesie AR1 u družstva domácich a AR2 u družstva hostí a v prípade
prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí.
f) V prípade porušenia nariadení uvedených v písm. a) - e) budú na podnet príslušnej
riadiacej komisie a KR R a AR disciplinárne riešení podľa DP.
8. Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS:
a) DZ na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS - výsledok, polčas,
strelci gólov, osobné tresty.
b) Papierový zápis sa vyhotovuje iba v prípade problémov s vyhotovením
elektronického zápisu. R zasielajú papierový zápis na ObFZ ZH v prípade
technických problémov s vyhotovením elektronického zápisu, z MFS hraného v
sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48
hod. po MFS. R v zápise podrobne zdôvodnia skutočnosť, keď zasielaný papierový
zápis nie je vytlačeným elektronickým zápisom. Vo všetkých prípadoch sú papierové
zápisy zasielané poštou doporučeným listom 1. triedy.
c) R archivujú zápis, ktorý nebol zaslaný na ObFZ najmenej 60 dní od MFS a na
požiadanie ho v stanovenom termíne predkladajú na ObFZ.
d) DZ uzatvoria elektronickú správu DZ a elektronickú správu pozorovateľa z MFS
hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod. a v ostatných
prípadoch do 48 hod. po MFS.
9. R je povinný doplniť a uzavrieť elektronický zápis a to v prípade vytvorených podmienok
usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 2 hod. po MFS. V prípade
neuzatvorenia elektronického zápisu do 2 hod. po MFS, R uzatvorí elektronický zápis do 5
hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. DZ uvedie zdôvodnenie
neuzatvorenia elektronického zápisu do 2 hod. po MFS v správe pozorovateľa a do 30 min.
po MFS zašle výsledok MFS dospelých formou SMS na telefónne číslo 0908 933 715.
10. V prípade, ak sa MFS z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R elektronický zápis neuzatvára
a o dôvode neodohrania MFS informuje podaním v ISSF (ŠTK, resp. KM).
11. Za nedodržanie príslušných nariadení KR týkajúcich sa neskorého príchodu na MFS,
oneskoreného uzatvorenia zápisu, správy DZ, resp. správy pozorovateľa, oneskoreného, resp.
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bezdôvodného ospravedlnenia sa z MFS, svojvoľnej zmeny delegácie a neospravedlnenej
neúčasti na akciách KR, budú R a DZ na návrh KR disciplinárne riešení v prvom prípade
pokarhaním a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP. Uhradenie poplatku za prerokovanie
previnenia R a DZ uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v Úradnej správe.
12. Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra
FK v tej súťaži dospelých, v ktorej pôsobí ako R alebo DZ. R a DZ nemôže byť delegovaný
na MFS súťaže, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč.
13. FK majú možnosť dohodnúť sa na delegovaní vybraných rozhodcov a DZ príslušného
MFS. Uvedená dohoda v písomnej forme musí obsahovať podpis dvoch funkcionárov
každého FK s pečiatkami FK a táto dohoda musí byť doručená KR najmenej 30 dní pred
MFS.
14. Rozhodcovia a DZ sa okrem PF a SP riadia aj Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a
členov futbalových klubov.
15. Po skončení ročníka sa nominačné listiny rozhodcov a DZ rozpúšťajú. Návrh nových
nominačných listín na ročník 2018/2019 predkladá KR a schvaľuje VV.
16. FK má právo požiadať KR o nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK žiadosť o
nedelegovanie zašle písomne v termíne najneskôr do 21 dní pred jesennou, resp. jarnou
časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez udania
závažného dôvodu (napr. opodstatnená sťažnosť), žiadať o nedelegovanie, resp. o
predelegovanie R a DZ.
17. Činnosť medzi KR, rozhodcami a DZ je realizovaná v zmysle Zásad pre činnosť a
hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ Žiar nad Hronom.

XVII. POVINNOSTI USPORIADAJÚCEHO FUTBALOVÉHO KLUBU,
USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY A FUTBALOVÉHO KLUBU
1. Usporiadajúci FK je povinný:
a) Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných a športových podujatí.
b) Zabezpečiť, aby všetci usporiadatelia mali viditeľné číselné označenie spôsobom
umožňujúcim ich individuálnu identifikáciu prostredníctvom rozlišovacích reflexných
viest.
c)Zabezpečiť usporiadateľskú službu na MFS v počte minimálne:
- VI. liga dospelých: 5 usporiadateľov (HU + 4)
- VII. liga dospelých: 4 usporiadatelia (HU + 3)
- mládežnícke súťaže 3 usporiadatelia (HU + 2)
d) Umožniť zdarma vstup do areálu ihriska družstvu hostí v počte 23 osôb. V prípade,
že MFS predchádza predzápas mládeže, umožní zdarma vstup aj družstvu mládeže v
počte 23 osôb.
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e) Prevziať MV rozhodcov, DZ, resp. funkcionárov ObFZ pred MFS a odovzdať ich
po MFS podpisom HU na formulári „Usporiadateľská služba“ a zabezpečiť ich
ochranu. Za prípadné poškodenie MV zodpovedá usporiadajúci FK podľa čl. 56 písm.
j) SP.
f) Zabezpečiť prítomnosť zdravotnej služby prostredníctvom lekára, resp.
zdravotníka.
g) Pred začiatkom MFS zabezpečiť 4 lopty, ktoré odsúhlasí R. V súťažiach dospelých
musia byť všetky 4 lopty tej istej značky a typu, od rovnakého výrobcu.
h) Na MFS súťaže VI. liga dospelých doporučuje ŠTK zabezpečiť 4 zberačov lôpt
rozlíšených od farby dresov obidvoch družstiev, rozhodcov a od rozlišovacích
reflexných viest usporiadateľskej služby.
i) 20 min. pred MFS predložiť DZ resp. R vyplnený menný zoznam usporiadateľov na
formulári „Usporiadateľská služba“ (vzor formulára je na www.obfzzh.sk v sekcii
Legislatíva a dokumenty → Materiály → Materiály, tlačivá, formuláre, návody),
podpísaný HU.
j) 60 min. pred a po MFS vytvoriť materiálno-technické podmienky (funkčný počítač,
resp. notebook s pripojením na internet, funkčná tlačiareň a vhodná samostatná
miestnosť) na vyplnenie zápisu požadovanými údajmi klubovými alebo tímovými
ISSF manažérmi a zabezpečiť súčinnosť pri dopĺňaní a uzatváraní elektronického
zápisu R. 20 min. pred MFS predložiť R vytlačený elektronický zápis (5 papierových
zápisov - po jednej kópii pre družstvo domácich, družstvo hostí, AR 1, AR 2 a
DZ, len pre ich operatívnu potrebu). V prípade porušenia uvedeným nariadení budú
FK na podnet príslušnej riadiacej komisie disciplinárne riešení podľa DP.
k) K a VD svojim podpisom nepotvrdzujú správnosť údajov uvedených v
elektronickom zápise, VD je však podľa čl. 63 písm. b) SP povinný skontrolovať
správnosť údajov uvedených v zápise a K je podľa čl. 66 ods. 2 písm. a) a f) SP
oprávnený upozorniť R na prípadné chyby v zápise pred jeho uzatvorením R a
skontrolovať do 24 hod. po MFS zápis schválený R a informovať o akýchkoľvek
nezrovnalostiach a nepravdivých skutočnostiach zodpovedného funkcionára FK, resp.
priamo príslušnú riadiacu komisiu.
l) V objektívnych prípadoch (technické problémy s vyhotovením elektronického
zápisu, atď.), ako prvý vyplniť papierový zápis (vzor formulára je na www.obfzzh.sk
v sekcii Legislatíva a dokumenty → Materiály → Materiály, tlačivá, formuláre,
návody) a 20 min. pred MFS predložiť R úplný a správne vyplnený papierový zápis s
číslami RP hráčov, spolu s 5 kópiami (po jednej kópii pre družstvo domácich,
družstvo hostí, AR 1, AR 2 a DZ). K (u mládeže aj VD) v takomto prípade potvrdzujú
svojim podpisom správnosť údajov uvedených v papierovom zápise.
2.VD 30 min. pred MFS predložia R platné RP hráčov uvedených v zápise.
3. VD 30 min. pred MFS predložia R dresy, trenírky a štulpne na kontrolu ich farebnej
rozlíšenosti. Družstvo domácich v MFS musí rešpektovať farbu dresov družstva hostí a
na MFS tak musí mať k dispozícii minimálne dve farebne odlišné sady dresov. Brankári
musia mať dres farby jasne sa odlišujúcej od farby dresov hráčov oboch družstiev a
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rozhodcov. V MFS mládeže v prípade, ak sa dresy družstiev vzájomne nelíšia farbou,
zmenu dresov vykoná družstvo domácich. R s konečnou platnosťou rozhoduje o
farebnom rozlíšení dresov, trenírok a štulpní družstiev.
4.R v MFS dospelých v zápise a DZ v správe DZ uvedú nedostatky týkajúce sa farby dresov.
5. V súťažiach mládeže R uzatvorí nominácie družstiev v zápise po vykonaní povinnej
konfrontácie hráčov podľa čl. 49 SP.
6. Za oprávnenosť osôb nachádzať sa v priebehu MFS na hráčskych lavičkách okrem
príslušného VD zodpovedá aj AR1.
7. Okrem verejných dopravných prostriedkov autobusovej a železničnej dopravy, ktoré majú
pravidelný cestovný poriadok, ako dopravný prostriedok sa uznáva aj vlastný dopravný
prostriedok FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom
príchode, resp. nedostavení sa na MFS pre poruchu dopravného prostriedku sa uplatňuje čl.
68 SP.
8. V prípade neodohrania (nedostavenia sa družstva na MFS), resp. nedohrania (klesnutie
počtu hráčov družstva pod 7, resp. z iného dôvodu) MFS, je FK príslušného družstva povinný
do 48 hod. po MFS podaním v ISSF oznámiť príslušnej riadiacej komisii dôvody
neodohrania, resp. nedohrania MFS.

XVIII. VYHOTOVOVANIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA
1. V MFS VI. a VII. ligy dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie
nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s
nasnímaným zvukom.
2. Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP
videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby
nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť
zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom - batériou.
3. Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej
zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po ukončení 1. polčasu a MFS
videotechnik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú
z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.
4. V prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré
môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU.
HU o tom v polčase, resp. najneskôr po ukončení MFS upovedomí DZ, R, ktorý túto
skutočnosť uvedie v správe DZ a R v správe o nedostatkoch v stretnutí. Dodatočné
ospravedlnenie kvality videozáznamu bez splnenia uvedenej povinnosti počas, resp. po MFS
nebude akceptované.
5. V prípade, že DZ z vlastného rozhodnutia si chce pozrieť videozáznam dôležitej situácie v
MFS, požiada o to HU. HU zabezpečí, ak má na to FK vytvorené vhodné podmienky, že DZ
bude môcť posúdiť situáciu bez prítomnosti iných osôb, pred vyhodnotením výkonu
rozhodcov a priebehu MFS. DZ je povinný vymedziť časový úsek videozáznamu o
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vzhliadnutie ktorého má záujem. DZ sledovanie a dôvod sledovania videozáznamu uvedie v
správe DZ.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti si vyžiadať
komisie a iné orgány ObFZ ZH, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 60 dní od
MFS výhradne na DVD nosiči vo formáte MPEG 2. V prípade odcudzenia, resp. nesprávnej
archivácie videozáznamu bude družstvo dospelých FK disciplinárne riešené. Po vyžiadaní
videozáznamu komisiou, resp. iným orgánom ObFZ ZH sú FK povinné do stanoveného
termínu videozáznam doručiť na ObFZ ZH.
7. Pri porušení vyššie uvedených nariadení môžu komisie, resp. iné orgány ObFZ navrhnúť
DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou.
8. Oprávnenie vyhotoviť videozáznam má aj FK družstva hostí, pričom o vyhotovovaní
videozáznamu pred MFS VD hostí oboznámi HU a R resp. DZ. V takom prípade je
usporiadajúci FK povinný vytvoriť potrebné podmienky (vhodné miesto, prívod elektrického
prúdu a pod.) pre osobu vyhotovujúcu videozáznam a zabezpečiť jej bezpečnosť.
9. V MFS VI. a VII. ligy dospelých odporúčame usporiadajúcim FK prostredníctvom
zaregistrovaného zástupcu FK nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF
na video.sportnet.online/login v tvare:
- prvé okno - zostrih dôležitých momentov z MFS, napr. góly, pokutové kopy, ČK,
vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min.,
- druhé okno - prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený
videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly,
- tretie okno - druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu;
vyhotovený videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly.

XIX. NÁMIETKY
1. Námietku je možné podať podľa čl. 85 ods. 1 SP do 48 hod. po ukončení MFS, ktorou
je možné namietať, že v MFS došlo najmä k porušeniu:
a)Ustanovení SP a RS,
b)Ustanovení PF,
c)Iných predpisov.
2. Námietku je možné podľa čl. 85 ods. 2 SP podať výhradne elektronicky v ISSF na
príslušnú riadiacu komisiu.
3. V prípade námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča v MFS dospelých je družstvo
domácich povinné do 48 hod. po doručení oznámenia o námietke v ISSF, zaslať poštou
doporučeným listom 1. triedy na KR videozáznam z MFS na DVD nosiči vo formáte MPEG
2 (v prípade, ak nie je video nahraté na Futbalnete, v zmysle pokynov čl. XVIII, ods. 9 RS).
4.Námietku môže FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia riadiacej komisie.
5.Námietka nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. 86 SP.
6.Riadiaca komisia výsledok prerokovania námietky zverejní v Úradnej správe.
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7. KR, ktorej pripraví podklady úsek KR pre riešenie sťažností, výsledok prerokovania
námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča, resp. voči vylúčeniu hráča, preukázateľne
(emailom na dkfutbalzh@gmail.com) v najskoršom možnom termíne oznámi DK, tak aby
DK mohla prijať rozhodnutie.
8. Poplatok bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej
opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, prípadne stiahnutia
námietky do začiatku zasadnutia riadiacej, resp. inej komisie.

XX. SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI
1. Sťažnosť na priebeh MFS, výkon R, AR a pod.
a)Sťažnosť je možné podať písomne do 48 hod. po MFS podaním k zápasu v ISSF.
b)Sťažnosť musí obsahovať:
- názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť,
- označenie MFS, ktoré je predmetom sťažnosti,
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R a AR - ČK, ŽK, gól, pokutový
kop, hráč mimo hry a ďalších závažných rozhodnutí a udalostí), voči ktorým podáva
FK sťažnosť, s vyznačením minutáže rozhodnutí a udalostí,
- uvedenie mien, priezvisk, funkcií a skratky v. r. pri priezviskách dvoch
funkcionárov FK.
2. V prípade MFS dospelých, ak sťažnosť predkladá družstvo domácich, jej prílohou je
videozáznam z MFS na DVD nosiči vo formáte MPEG 2.
3.Sťažnosť môže FK písomne stiahnuť do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.
4.Sťažnosť nebude prerokovaná, pokiaľ nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 1.
5. Sťažnosti týkajúce sa výkonu a rozhodnutí R, AR a DZ pred, v priebehu a po MFS šetrí a
rozhodnutia vydáva KR, ktorej pripraví podklady technický úsek KR pre riešenie sťažností.
6.Príslušná komisia výsledok prerokovania sťažnosti zverejní v Úradnej správe.
7. KR výsledok prerokovania sťažnosti voči popisu priestupku vylúčeného hráča, resp. voči
vylúčeniu hráča, preukázateľne v najskoršom možnom termíne oznámi DK, tak aby DK
mohla prijať rozhodnutie.
8. Poplatok podľa RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej
opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia
sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie.

XXI. DISCIPLINÁRNE KONANIE
1. Ustanovenia tejto kapitoly sú rozpracovaním ustanovení DP s nadväznosťou na čl. 2 ods. 2
DP a čl. 2 písm. q) Stanov SFZ.
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2. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na časové obdobie možno hráčovi uložiť
najviac na dobu stanovenú v DP. Hráč počas jeho trvania nesmie nastúpiť v žiadnom
súťažnom stretnutí.
3. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti na počet súťažných stretnutí možno hráčovi
uložiť najviac na počet súťažných stretnutí stanovených v DP. Nepodmienečné DO na počet
súťažných stretnutí bude v Úradnej správe uvádzané v skrátenej forme s počtom stretnutí a
skratkou N a podmienečné DO na počet súťažných stretnutí s počtom stretnutí a skratkou P.
4. Ak hráč môže nastúpiť za viac družstiev jedného FK, nesmie počas DO na počet
súťažných stretnutí nastúpiť za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo DO uložené a to
dovtedy, pokým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč
oprávnený štartovať, môže za príslušné družstvo nastúpiť.
5. Ak DO na počet súťažných stretnutí nemôže byť vykonané v súťaži, v ktorej bolo uložené
(napr. z dôvodu transferu), hráč ho vykoná v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je
oprávnený nastúpiť.
6. Ak bol hráč vylúčený, alebo bol DZ uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil
previnenia, za ktoré R vylučuje pred, počas, alebo po MFS do uzatvorenia zápisu R, keď táto
skutočnosť je uvedená v zápise, resp. K bol s tým oboznámený v Oznámení, má okamžite po
MFS pozastavený výkon športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia DK.
7. Podľa DP sa prerokováva aj previnenie hráča, ktorý na MFS nenastúpil, ale je uvedený v
zápise, resp. na súpiske družstva FK a dopustil sa previnenia počas MFS tohto družstva, po
ňom alebo v priamej súvislosti s ním.
8. Ak bolo hráčovi uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti, nesmie počas MFS
družstva, ktorého sa DO týka, vykonávať žiadnu funkciu.
9. Za funkcionára sa považujú osoby, ktoré podľa predpisov majú právo vykonávať funkciu v
ohraničenom priestore HP (člen usporiadateľskej služby, člen realizačného tímu a pod.), R,
DZ, člen orgánu SFZ, SsFZ a ObFZ alebo orgánu FK, ako aj osoby zodpovedné za technické,
zdravotnícke a administratívne záležitosti v rámci SFZ, SsFZ, ObFZ alebo v FK.
10. Ak bol člen realizačného tímu vykázaný R počas MFS z hráčskej lavičky do hľadiska, má
okamžite po MFS pozastavený výkon funkcie počas MFS až do prijatia rozhodnutia DK.
Toto platí aj pri závažných previneniach pred MFS, alebo po MFS do uzatvorenia zápisu R,
keď táto skutočnosť je uvedená v Oznámení a K bol s tým oboznámený. DO pozastavenie
výkonu funkcie bude uvádzané bez stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa DO týka - vo
všetkých prípadoch uloženia tohto DO sa DO týka pozastavenia výkonu akejkoľvek funkcie v
MFS všetkých kategórií. Ak je vykázaný člen realizačného tímu súčasne evidovaný aj ako
hráč, má okamžite po MFS pozastavený aj výkon športovej činnosti až do prijatia
rozhodnutia DK.
11. Pri DO, u ktorého v DP je uvedené pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo
pozastavenie výkonu funkcie na časové obdobie 1 až 4 týždne, môže DK uplatniť aj DO na 1
až 4 súťažné stretnutia a pri DO na časové obdobie 1 a 2 mesiace na 4 a 8 súťažných stretnutí.
12. DO pozastavenie výkonu športovej činnosti a pozastavenie výkonu funkcie na časové
obdobie, ktoré nie je dlhšie ako 6 mesiacov, DK počas súťažnej prestávky preruší.
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13. Previnilec má právo zúčastniť sa na zasadnutí DK, resp. sa môže písomne vyjadriť ku
svojmu previneniu podaním v ISSF na DK.
14. Previnilec je povinný podaním v ISSF na DK písomne sa vyjadriť ku svojmu previneniu
v prípade, keď o to DK previnilca požiada.
15. DK prijíma na prerokovanie na najbližšom zasadnutí podania v ISSF z MFS hraných v
sobotu a nedeľu podaných do utorka do 19:00 hod. Podania v ISSF podané po tomto termíne
budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí DK.
16. FK môže DK zaslať svoje stanovisko k previneniu a návrh DO podaním v ISSF, avšak
nie je to podmienkou pri prerokovávaní previnenia.
17. Uložené pokuty a poplatky za prerokovanie previnení budú uhrádzané v MZF s výnimkou
poplatkov uložených za DO R a DZ, ktoré R a DZ uhradia do 15 dní od ich zverejnenia v
Úradnej správe.
18. Napomenutie hráča sa eviduje osobitne v každom družstve dospelých a dorastu, v ktorom
hráč nastupuje a v jednom ročníku. Pri prestupe, resp. hosťovaní hráča v priebehu ročníka do
iného družstva FK tej istej úrovne súťaže sa dovtedy udelený počet ŽK prenáša.
19.FK sú povinné viesť si vlastnú evidenciu ŽK podľa zápisov a sledovať evidenciu ŽK
prostredníctvom uzatvorených zápisov v ISSF, pričom zodpovedajú za to, že hráč nenastúpi
na najbližšie MFS po každom piatom, deviatom, dvanástom a pätnástom napomenutí,
nakoľko hráč má po udelení uvedeného počtu ŽK okamžite po MFS pozastavený výkon
športovej činnosti na 1 MFS.
20. Po DO za piatu, deviatu, dvanástu a pätnástu ŽK nesmie hráč nastúpiť na žiadne MFS
družstva FK v súťaži, v ktorej bol hráčovi udelený uvedený počet ŽK, pokým ho v tejto
súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže za
príslušné družstvo nastúpiť.
21. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží vedie v súťažiach dospelých DK,
prostredníctvom uzatvorených zápisov v ISSF.
22. V prípade nezrovnalosti v evidencii ŽK je potrebné, aby sa funkcionári FK obracali o
informáciu na DK.
23.V prípade, ak bolo:
a) MFS neodohrané bez viny obidvoch družstiev, pričom sa MFS bude opakovať v
novom termíne, DO na počet súťažných stretnutí (aj DO za príslušný počet ŽK) v
takomto MFS nebol vykonaný.
b) MFS neodohrané, resp. predčasne ukončené z viny niektorého družstva, pričom
bolo následne kontumované, DO na počet súťažných stretnutí (aj DO za príslušný
počet ŽK) v takomto MFS bol vykonaný.
c) MFS prerušené a nedohraná časť MFS sa bude dohrávať v novom termíne, hráč,
ktorému bola udelená v prerušenom MFS ŽK, ktorá bola v poradí piata, nenastúpi na
najbližšie MFS nakoľko má okamžite po prerušenom MFS pozastavený výkon
športovej činnosti na 1 MFS. Hráč v dohrávanej časti MFS je však oprávnený
nastúpiť.
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d) MFS prerušené a nedohraná časť MFS sa bude dohrávať v novom termíne, hráč,
ktorému bola udelená v prerušenom MFS ČK, má okamžite po prerušenom MFS
pozastavený výkon športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia DK. Hráč v
dohrávanej časti MFS nie je oprávnený nastúpiť.
e) MFS prerušené a hráčovi bola v dohrávanej časti MFS udelená ŽK, táto ŽK sa u
hráča eviduje. Hráč, ktorému bola udelená v dohrávanej časti MFS ŽK, ktorá bola v
poradí piata, nenastúpi na najbližšie MFS nakoľko má okamžite po dohrávanej časti
MFS pozastavený výkon športovej činnosti na 1 MFS.
f) MFS prerušené a hráčovi bola v dohrávanej časti MFS udelená ČK, má okamžite
po dohrávanej časti MFS pozastavený výkon športovej činnosti až do prijatia
rozhodnutia DK.
24. Ak bol hráč v MFS za previnenie napomenutý ŽK a za druhý priestupok napomenutý ŽK
a následne vylúčený (ČK po napomenutí druhou ŽK ), v tomto MFS sa neeviduje žiadna ŽK
u tohto hráča.
25.DK rieši napomenutých hráčov podľa DP v súťažiach dospelých a dorastu. V súťažiach
kategórie žiakov sa od evidovania a riešenia napomenutých hráčov upúšťa.
26. DK podľa čl. 38 DP upustí od uloženia DO hráčovi, ktorý podľa správy DZ mal byť v
MFS vylúčený, pričom R hráča nevylúčil, ak sa jedná o previnenie ČK po napomenutí
druhou ŽK, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP, pokiaľ previnením nie je kopnutie a udretie
súpera a podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP.
27.Disciplinárne previnenia R a DZ rieši DK podľa čl. 63 DP, po konzultácii s KR.
28.Postup riešenia porušenia predpisov FK a jednotlivcami komisiami:
a) Pri zistení porušenia predpisov v prípadoch, keď nie je zaistená preukázateľnosť
previnenia, komisie si vyžiadajú písomné vyjadrenie k previneniu (prostredníctvom
ISSF), prípadne pri závažnom previnení predvolajú zástupcov FK, resp. jednotlivcov
na zasadnutie komisie.
b) Komisie následne predložia DK písomne špecifikáciu previnenia FK, resp.
jednotlivca na riešenie, ak navrhnú, že FK, resp. jednotlivec má byť disciplinárne
riešený.
c)DK rozhodne o DO za previnenie FK, resp. jednotlivca.
29. Nedostavenie sa družstva na MFS, resp. predčasné ukončenie MFS v prípade, ak klesne

počet hráčov družstva pod 7:
a) Tri kontumačné prehry družstva v priebehu ročníka budú riešené podľa čl. 12 ods.
1 SP a čl. 30 DP vylúčením príslušného družstva zo súťaže.
b) Pri nedostavení sa družstva na MFS, resp. predčasnom ukončení MFS v prípade, ak
klesne počet hráčov družstva pod 7, riadiace komisie sú oprávnené predložiť DK
podnet na disciplinárne riešenie príslušných družstiev FK DO pokuta.
30.DK svoje rozhodnutia zverejňuje v Úradnej správe, pričom pri:
- DO podľa čl. 11, 12, 16 a 17 DP týkajúcich sa jednotlivcov uvádza - meno a
priezvisko previnilca; číslo RP, resp. funkcia previnilca; DO v tvare počet súťažných
stretnutí so skratkou N, resp. P a s dátumom účinnosti, resp. údaj o časovom období,
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prípadne údaj o pokute, resp. pokarhaní; porušený článok DP; oznam o úhrade
poplatku za prerokovanie DO v MZF
- DO týkajúcich sa kolektívov uvádza - označenie FK a príslušného družstva; DO;
oznam o úhrade prípadnej pokuty a poplatku za prerokovanie DO v MZF; porušený
článok DP; stručný popis disciplinárneho previnenia.
31. Pokuty:
a) Pri nedostavení sa družstva na MFS, riadiaca komisia predloží DK podnet na
disciplinárne riešenie príslušného družstva FK - DO pokuta vo výške:
- súťaže dospelých: 80 €
- súťaže mládeže:
40 €
b) DO pokuta za neospravedlnené nedostavenie sa (hráča, delegovanej osoby, člena
realizačného tímu, zástupcu FK) pri predvolaní DK na jej zasadnutie: 20 €
c)DO pokuta za ČK po udelení 2xŽK: 10 €
d)DO pokuta za ČK: 20 €
e)DO pokuta za ČK/HNS: 20 až 50 €
f) DO pokuta za inzultáciu delegovanej osoby: FK vo výške do 150 €, hráč vo výške
do 100 €, člen realizačného tímu vo výške do 100 €
g) DO pokuta za nepredloženie videozáznamu futbalovým klubom po vyžiadaní
ObFZ: FK vo výške do 150 €
h) DO pokuta za predloženie neúplneho, resp. nekvalitného videozáznamu
futbalovým klubom po vyžiadaní ObFZ: FK vo výške do 100 €
i)neoznačenie a neplnenie si povinností usporiadateľskej služby: DO pokuta 100 €
j)neoprávnený štart hráča - DO pokuta:
- mládež 100 €,
- dospelí 150 €.
k) 
neplnenie si náležitostí klubu vyplývajúcich z RS: DO pokuta do 100 €
l) 
porušenie DP čl. 63 rozhodcom: DO pokuta do 100 €
m)neospravedlnené nedostavenie sa delegovanej osoby na MFS: DO pokuta do 37 €
32. 50 % z pokút, uložených za porušenia ustanovení čl. 57 a 58 DP, odvedie sekretariát
podľa Zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí do konca
nasledujúceho mesiaca po uhradení pokút na prevádzkový transparentný účet SFZ číslo: SK
1909000000005052469313.

XXII. POKYNY PRE ROZHODCOV, DELEGÁTOV ZVÄZU A ČLENOV
FUTBALOVÝCH KLUBOV
1. HNS a iné závažné priestupky členov družstva (v čase podľa písm. a) a e)) a hráčov (v
čase podľa písm. b), c) a d)), za ktoré R hráča vylučuje podľa Pravidla 12 PF (aj násilie
spáchané na R a AR považované za HNS)
a) V čase po príchode R do areálu ihriska do okamihu kedy pred MFS R
uzatvorí nominácie družstiev v zápise:
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- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia člena družstva,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže
aj VD),
- previnilec sa nemôže zúčastniť MFS ako hráč a nemôže byť uvedený v
zápise v akejkoľvek funkcii
b) Od okamihu, kedy pred MFS R uzatvorí nominácie družstiev v zápise do
vstupu R na HP pred MFS:
- R hráča nepripustí ku hre, za tohto hráča môže nastúpiť iný hráč z
náhradníkov uvedených v zápise,
- R previnivšieho sa náhradníka nepripustí ku hre,
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).
c) Od vstupu R na HP pred MFS do opustenia HP R po MFS:
- R postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané PF a popíše priestupok
v rubrike „Osobné tresty (vylúčenia)“ zápisu,
- R v zápise z disciplinárnych previnení uvádza len vylúčenie hráča a
vylúčenie hráča po napomenutí druhou ŽK,
- v prípade, ak sa hráč po udelení ČK správa nešportovo, resp. HNS, DZ resp.
R popíše priestupok po udelení ČK v Oznámení (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD),
- R môže vylúčiť hráča od svojho vstupu na HP pri kontrole HP pred MFS a
napomenúť a vylúčiť hráča od svojho vstupu na HP pred začiatkom MFS, vrátane
polčasovej prestávky, až do opustenia HP po MFS.
d) Od opustenia HP R po MFS do uzatvorenia zápisu R:
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia hráča, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD).
e) V čase od uzatvorenia zápisu R do okamihu opustenia areálu ihriska R
(prípadne aj mimo areálu ihriska v priamej súvislosti s MFS)
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia člena družstva,
popis priestupku).
2. HNS a iné závažné priestupky funkcionárov FK definovaných v kap. XXI. ods. 9 RS
(aj násilie spáchané na R a AR považované za HNS):
a) V čase podľa ods. 1 písm. a)
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže
aj VD),
- funkcionár počas MFS nemôže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore
HP.
b) V čase podľa ods. 1 písm. b), c) (okrem členov realizačného tímu) a písm. d):
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže
aj VD),
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- funkcionár počas MFS nemôže vykonávať funkciu v ohraničenom priestore
HP.
c) V čase podľa ods. 1 písm. e):
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku).
d) V čase podľa ods. 1 písm. c) u členov realizačného tímu:
- R vykáže previnivšieho sa člena realizačného tímu z hráčskej lavičky (bez
použitia ČK) a to prostredníctvom K príslušného družstva (tomu oznámi HNS a iný
závažný priestupok) a HU,
- previnilec musí ihneď opustiť hráčsku lavičku a odísť do hľadiska,
- keď sa previnilec zdráha opustiť hráčsku lavičku ihneď, R stanoví krátky
primeraný čas (1 – 2 min.) na to, aby ju opustil. Ak sa tak nestane, R upozorní K
príslušného družstva, že má právo predčasne ukončiť MFS. Musí však vyčerpať
všetky možnosti, aby sa v MFS pokračovalo,
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže
aj VD).
e) V prípade, ak sa priestupku na vykázanie z hráčskej lavičky dopustí lekár družstva,
smie zostať vo funkcii na hráčskej lavičke a ošetrovať hráčov, pokiaľ pre družstvo nie
je k dispozícii iný lekár (zdravotnícka osoba).
3. Násilie spáchané na R a AR členmi družstva, hráčmi, funkcionármi FK definovanými
v kap. XXI. ods. 9 RS a divákmi považované podľa Pravidla 5 PF za inzultáciu:
a) V čase podľa ods. 1 písm. a) a b):
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca,
popis priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže
aj VD) a HU,
- R MFS nezačne a MFS sa neuskutoční.
b) V čase podľa ods. 1 písm. c):
- R predčasne ukončí MFS,
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD)
a HU.
c) V čase podľa ods. 1 písm. d):
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku) a nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže aj VD)
a HU.
d) V čase podľa ods. 1 písm. e):
- DZ resp. R popíše priestupok v Oznámení (identifikácia a funkcia previnilca, popis
priestupku).
e) v prípade previnenia diváka podľa písm. a) – d) DZ resp. R popíše priestupok v
Oznámení (identifikácia previnilca, popis priestupku a uvedie z ktorého družstva sa
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divák dopustil inzultácie) a nechá tento záznam podpísať HU a VD hostí v prípade
previnenia diváka družstva hostí.
4. V prípade násilia spáchaného na R resp. AR, ktoré je považované za HNS, DZ resp. R pri
popise priestupku uvedie aj formuláciu, že na R resp. AR bolo spáchané HNS.
5. V prípade násilia spáchaného na R resp. AR, ktoré je považované za inzultáciu, DZ resp. R
pri popise priestupku uvedie aj formuláciu, že na R resp. AR bola spáchaná inzultácia podľa
Pravidla 5 PF.
6. V prípade násilia spáchaného na R resp. AR, ktoré je považované za HNS, resp. inzultáciu
a v prípade napadnutia DZ, sú okrem DZ (v správe DS), R a AR povinní samostatne
podrobne sa písomne vyjadriť na najbližšie zasadnutie DK.
7. Závažné priestupky hráčov v MFS za chrbtom R:
- ak zistí DZ, že hráč za chrbtom R porušil PF tak, že mal byť vylúčený a R tak
neurobil, DZ popíše priestupok hráča v Oznámení (identifikácia hráča, popis priestupku) a
nechá tento záznam podpísať K príslušného družstva (u mládeže a VD).
8. HNS divákov (aj násilie spáchané na R a AR považované za HNS previnilca):
- dôvod zníženia hodnotenia na HNS uvedie DZ resp. R v Oznámení, pričom v
zázname musí byť uvedená identifikácia previnilca, popis priestupku a z ktorého družstva sa
divák dopustil HNS a nechá záznam podpísať HU a VD hostí v prípade HNS diváka družstva
hostí.
9. Podpisovanie záznamu v Oznámení:
- K príslušného družstva, VD a HU sú povinní v určených prípadoch v Oznámení
podpísať záznam uvedený podľa ods. 1 – 3, 7 a 8. Prípadný nesúhlas K, VD a HU so znením
záznamu DZ resp. R uvedie so zdôvodnením v Oznámení, spolu s podpisom osoby
vyjadrujúcej nesúhlas so záznamom.
10. Nevyžadovanie si podpisu K príslušného družstva, VD a HU v Oznámení, je možné len
vo výnimočných prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť R, AR a DZ. Uvedenú skutočnosť, s
popisom spôsobu ohrozenia bezpečnosti, je bezpodmienečne nutné uviesť pri zázname
priestupku v Oznámení.
11. Uvádzanie napomenutých a vylúčených hráčov v rubrike „Osobné tresty
(vylúčenia)“ papierového zápisu, v prípade technických problémov s vyhotovením
elektronického zápisu:
- popis vylúčenia hráča - minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis
priestupku,
- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK - minúta, ČK, číslo, meno a
priezvisko, číslo RP (ČK po 2. ŽK).
12. Uvádzanie napomenutých hráčov v rubrike „Osobné tresty (vylúčenia)“
elektronického zápisu:
- v rubrike „Dôvod“ bez uvedenia priestupku, za ktorý bol hráč napomenutý.
13. Pokyny pre rozhodcov a delegátov zväzu a popisy priestupkov vylúčených hráčov v
zápisoch o stretnutí sú prílohou tohto rozpisu.
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14. Delegát zväzu - zastupuje ObFZ na MFS, dozerá na organizáciu MFS, jeho priebeh a
bezpečnosť, správanie účastníkov, sleduje a hodnotí rozhodcov. Na MFS plní kontrolnú,
pozorovaciu a hodnotiacu funkciu:
- dohliada na správnosť postupov R stanovených v tejto kapitole a na správnosť
údajov o ŽK a ČK uvádzaných R v zápise, ešte pred uzatvorením zápisu R,
- v správe DS uvádza okrem povinných údajov v textovej časti D - F len zistené
nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami,
- v správe DS v časti „Podnety DK“ uvádza svoj prípadný nesúhlas s popisom
priestupku vylúčeného hráča,
- v správe DS v časti „Podnety DK“ uvádza prípady, keď R vylúčil hráča po
napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne, resp. keď R mal hráča
napomenúť druhou ŽK a vylúčiť, pričom tak neurobil,
- v správe DS v časti „Podnety DK“ uvádza prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a
tak neurobil, resp. prípady, keď R hráčovi nesprávne udelil ČK.
15. V prípade, keď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápise je nesprávne
uvedený, resp. neuvedený napomenutý hráč, resp. nesprávne uvedený popis priestupku
vylúčeného hráča, podaním k zápasu v ISSF na KR a DK (pri ŽK a ČK) a podaním k
zápasu v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na túto skutočnosť upozorní príslušné
komisie.
16. Pri riešení identifikácie (meno, priezvisko a funkcia) členov družstva, funkcionárov FK a
divákov DZ resp. R spolupracuje s HU. DZ resp. R v prípadoch previnení funkcionárov FK a
divákov, inzultácií R, AR a napadnutia DZ sú povinní archivovať formulár „Usporiadateľská
služba“ najmenej 60 dní od MFS a na požiadanie ho v stanovenom termíne predkladajú na
ObFZ.
17. Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania Oznámenia budú riešené podľa
DP.
18. Vzor formulára Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí je na www.obfzzh.sk ekcia
Legislatíva a dokumenty → Dokumenty → Materiály, tlačivá, formuláre, návody.
19. DZ sú oprávnení v súvislosti s vykonávaním dozoru na MFS vyhotovovať obrazové,
zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie účastníkov MFS
a plnenie povinností usporiadajúcim FK, vrátane zistených nedostatkov.
20. DZ sú povinní použitie pyrotechniky v MFS uvádzať v Oznámení len v prípade, keď má
použitie pyrotechniky za následok narušenie priebehu MFS, resp. bezpečnosti účastníkov
MFS. V ostatných prípadoch DZ uvádzajú použitie pyrotechniky so zdôvodnením len v
príslušnej kolónke správy DS.
21. DZ resp. R zasielajú vyplnené naskenované Oznámenie a fotodokumentáciu na email
obfzzh@futbalnet.sk a email predsedu KR, resp. v jednom papierovom výtlačku na DK
poštou doporučeným listom 1. triedy z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v
utorok do 12:00 hod., v ostatných prípadoch naskenované Oznámenie na email
obfzzh@futbalnet.skdo 12:00 hod. nasledujúceho dňa po MFS.
22. DZ resp. R upozornia DK na vyhotovenie Oznámenia v správe DS a v elektronickom
zápise v časti „Záznam rozhodcu“ poznámkou „Príloha: Oznámenie“.
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23. V prípadoch udelenia ČK hráčovi, iného závažného previnenia a inzultácie rozhodcu v
turnajových stretnutiach R zašle vyplnený papierový zápis v jednom výtlačku na ObFZ do 48
hod. po turnaji.
24. Týmito pokynmi nie sú ovplyvnené ďalšie práva a povinnosti R, DZ, funkcionárov FK a
FK dané PF, SP a RS.
25. Porušovanie týchto pokynov R, DZ, funkcionármi FK a FK bude považované podľa DP
za disciplinárne previnenie.
26.Týmito pokynmi sa ruší platnosť pokynov uvedených v RS 2017/2018.

XXIII. ODVOLACIE KONANIE
1. Proti rozhodnutiam komisií majú právo jednotlivci alebo kolektívy podať odvolanie. V
odvolacom konaní je potrebné postupovať podľa čl. 60 Stanov SFZ ods. 9 až 10.
2. V prvom stupni sa odvolanie, alebo podnet podáva na orgán, ktorý napádané rozhodnutie
vydal, alebo ktorého postup sa napáda, t. j. DK, ŠTK, KM, atď. Výnimkou sú rozhodnutia
matriky ObFZ, na ktorej postup je možné podať sťažnosť podľa čl. 41 RaPP na matriku SFZ.
3. Pre podanie odvolania sú podrobnejšie postupy uvedené v čl. 81 – 84 DP a v čl. 87 – 89
SP. Príslušná komisia v odvolaní postupuje primerane podľa predpisov SFZ.
4. Poplatok podľa kap. XXV. ods. 9 RS za odvolanie bude uhradený v MZF, ak odvolateľ
uhrádza platby prostredníctvom MZF, o čom je odvolávateľ upovedomený v rozhodnutí
komisie.
5. V prípade, že komisia, ktorej rozhodnutie sa napáda, v stanovenom termíne odvolaniu
nevyhovie, odstúpi predseda komisie prípad OK.
6. OK podané odvolanie preskúma na základe podkladov poskytnutých príslušnou komisiou a
vlastného šetrenia.
7.Výsledok prerokovania odvolania a svoje rozhodnutie OK zverejní v Úradnej správe.
8. Proti rozhodnutiam OK a VV je možné podať odvolanie podľa Stanov SFZ na Odvolaciu
komisiu SFZ.

XXIV. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
1.Každé družstvo FK hrá MFS na vlastné náklady.
2. Nedostavenie sa družstva na MFS:
FK, ktorého družstvo sa MFS zúčastnilo má nárok na náhradu nákladov za:
- cestovné verejným dopravným prostriedkom pre 23 osôb, znížené o sumu uhradenej
faktúry autodopravcovi v prípade, keď družstvo hostí na MFS vycestovalo a predloženia tejto
faktúry HK,
- ostatné náhrady rozhodcov a DZ v prípade, že sa do miesta MFS dostavili,
- prípravu HP v sume 10 €,
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- plagátovanie v sume 15 € u MFS dospelých, pri samostatných MFS mládeže v sume
7 €.
3. Neodohrané, resp. nedohrané MFS z vyššej moci a jeho opakovanie sa:
a) Cestovné, príprava HP, plagátovanie, ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri
neodohraní MFS, resp. odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pri nedohraní MFS obidve FK sa podieľajú 50 % podielom na nákladoch.
b) FK družstva hostí má nárok na náhradu nákladov za 1/2 vlastného cestovného, od
ktorého sa odpočíta 1/2 nákladov FK domácich (príprava HP, plagátovanie, ostatné náhrady
rozhodcov a DZ, resp. odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ).
4. Postup uplatňovania náhrady:
a) FK, ktorý si uplatňuje náhradu vystaví faktúru pre príslušný FK. Kópiu faktúry
spolu s podacím lístkom doporučeného listu o zaslaní faktúry doručí na sekretariát ObFZ do
15 dní po MFS, najneskôr však 15 dní po ukončení príslušnej časti ročníka.
b) FK, ktorému bola faktúra doručená je do 15 dní od doručenia faktúry povinný
faktúru uhradiť alebo namietať na ObFZ, ak zistí nezrovnalosti vo výške náhrady. V prípade
námietky s konečnou platnosťou o náhrade rozhodne ObFZ a svoje rozhodnutie zverejní v
Úradnej správe.
5. Pokuty a poplatky:
Pokuty a poplatky, ktoré uloží ObFZ prostredníctvom VV a komisií sú FK povinné uhradiť v
MZF podľa kap. XXVI. RS.
6. Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ:
a) Finančné náhrady v MFS v rámci ObFZ sa skladajú z odmien za výkon a z
ostatných náhrad za cestovné a ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie.
b) Finančné náhrady sú vyplácané R a DZ vždy mesačne, najneskôr do konca
nasledujúceho mesiaca.
c)Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ uhrádzajú FK v MZF.
d) Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými
úhradami podľa kap. XXV. ods. 10 RS bude započítaný v MZF za mesiac marec 2019.
7. Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pre súťaže v rámci ObFZ sú uvedené v kap.
XXV. ods. 11 RS.
8. Vo všetkých MFS, v ktorých bola hra začatá prislúcha rozhodcom a DZ odmena, v prípade
ak sa nejedná o predzápas. V MFS, ktoré sa hrá ako predzápas prislúcha rozhodcom a DZ
odmena. V MFS, v ktorých nebola hra začatá, pričom sa rozhodcovia a DZ na MFS dostavili,
prislúcha im náhrada.
9. Náležitosti rozhodcov, DZ a zástupcov FK za účasť na zasadnutiach komisií a iných
orgánov ObFZ:
- vo výške cestovného autobusom SAD
- o preplatení náležitostí a o spôsobe preplatenia rozhodne príslušná komisia, resp. iný
orgán ObFZ.
10. Škoda na majetku spôsobená členom družstva, hráčom, funkcionárom FK pred, v
priebehu a po MFS v ohraničenom priestore HP, vo vstupe do šatní a v šatniach:
a)FK previnilca je povinný škodu uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia faktúry
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vyhotovenej poškodeným FK. Kópiu faktúry spolu s podacím lístkom doporučeného
listu o zaslaní faktúry doručí poškodený FK na HK do 15 dní po MFS.
b) Skutočnosti potvrdzujúce spôsobenie škody, po obhliadnutí poškodeného majetku,
DZ resp. R popíše v Oznámení a nechá tento záznam podpísať HÚ a príslušnému VD.
c) Poškodenie ostatného majetku v iných priestoroch je potrebné riešiť s FK
previnilca, prípadne následne súdnou cestou.
11.Sledovanie úhrad sekretariátom a komisiami:
a)Sekretariát - MZF
b) ObFZ (HK) - medzioddielové pohľadávky podľa ods. 2 - 4 a 10 a prípadné ďalšie
úhrady podľa kap. XXVI. ods. 7 RS, ktoré boli zverejnené v Úradnej správe.

XXV. POPLATKY
1. Štartovný vklad do súťaže - kap. V. ods. 1 RS:
VI. liga dospelí

100 €

VII. liga dospelí

95 €

Mládež

bez štartovného

Štartovný vklad bude klubom zahrnutý v MZF za 07/2018.
2. Neplnenie podmienky o počte družstiev mládeže - kap. V. ods. 4 RS:
- 500 € (zahrnutý v MZF za 08/2018)
3. Odhlásenie družstva zo súťaže - kap. V. ods. 5 písm. a) RS:
Dospelí

500 €

Mládež, pokiaľ sa nejedná o družstvo podľa ods. 2

100 €

4. Poplatok za rozhodcov:
Kluby, ktoré neuzatvoria s rozhodcami zmluvy uhradia nasledovné poplatky:
VI. liga dospelí

65 € za jedného rozhodcu / 130 € za dvoch rozhodcov

VII. liga dospelí

65 € za jedného rozhodcu

Poplatky za rozhodcov budú klubom zahrnuté do MZF za 10/2018.
5. Zmena hracieho dňa, začiatku a miesta MFS - kap. VI. ods. 7 písm. h) RS:
- dospelí: 10 €, mládež: 5 €
6. Námietky - čl. 88 SP a kap. XIX. ods. 8 RS:
- dospelí: 10 €, mládež: 5 €
7. Sťažnosti riešené príslušnou komisiou - kap. XX. ods. 8 RS:
- dospelí a mládež: 40 €
8. Disciplinárne previnenie - kap. XXI. ods. 24 a kap. XVI. ods. 6 RS:
a) Disciplinárne previnenie hráča, R a DZ:
37

- dospelí: 10 €, mládež: 5 €
- 5 ŽK atď. dospelí: 10 €
- 5 ŽK žiaci: 10 €
b) Disciplinárne previnenie funkcionára:
- dospelí: 10 €
- mládež: 10 €
c) Disciplinárne previnenie FK:
- dospelí: 10 €
- mládež: 10 €
d) žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO:
- dospelí: 10 €
- mládež: 10 €
9. Odvolanie voči rozhodnutiu komisie - kap. XXIII. ods. 4 RS:
- dospelí: 50 €
- mládež: 30 €
10. Servisný poplatok za výkon činností ObFZ súvisiacich s bezhotovostnými úhradami
odmien a ostatných náhrad rozhodcov a DZ - kap. XXIV. ods. 6 písm. d) RS:
- dospelí: 30 € za ročník
- U15: 15 € za ročník
Servisný poplatok bude klubom zahrnutý do MZF za 03/2019.
11. Odmeny a ostatné náhrady rozhodcov a DZ pre súťaže v rámci ObFZ - kap. XXIV.
ods. 7 RS:
Súťaž

R

AR

DZ

1)

VI. liga dospelí

42 €

27 €

32 €

2)

VI. liga dospelí
(po predzápase SsFZ) *

35 €

20 €

25 €

3)

VII. liga dospelí

33 €

22 €

25 €

4)

VII. liga dospelí
(po predzápase SsFZ) *

26 €

15 €

18 €

5)

Futbalshop.sk liga U15

17 €

-

-

6)

Futbalshop.sk liga U15
(predzápas dospelých)

11 €

-

-

7)

LUNA Apollon Fitness liga
žiačok WU15

25 €/turnaj

-

-

8)

Miniliga Milana Škriniara U11

12 €
25 €/finálový turnaj

-

-

* sumy v riadkoch 2) a 4) sa týkajú R, AR, DZ ktorí boli delegovaní na predzápas. R, AR,
DZ, ktorí neboli delegovaní na predzápas, majú nárok na náhradu uvedenú v riadku 1) resp.
3)
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a) V prípade neodohrania MFS a dostavenie sa rozhodcov na stretnutie majú R
nárok na nasledovné náhrady:
- dospelí: 13 €
- mládež: 10 €
b) V prípravných a turnajových stretnutiach má R nárok na 50 % uvedených
náležitostí, podľa druhu súťaže usporiadajúceho družstva FK.
12. Registrácia hráča - kap. XXVII. ods. 1 písm. c) RS:
- dospelí a mládež kategórie U12 (vrátane) a staršej: 5 €
- mládež po kategóriu U11 (vrátane): 0 €
13. Transfer hráča (prestup, prestup s obmedzením a zrušenie prestupu s obmedzením)
- kap. XXVII. ods. 3 písm. b) RS:
- dospelí 10 € po dovŕšení 18. roku veku hráča
- dorast a žiaci 7 €
- v mimopracovnom čase príplatok 100 %
14. Vydanie RP - kap. XXV. ods. 2 písm. b) RS:
- dospelí a mládež 5 € a poplatok za dopravné a balné uhrádzaný kuriérovi
15. Úhrada poplatkov na účty ObFZ:
- poplatky podľa ods. 1 - 13 v MZF
- poplatok podľa ods. 14 úhrada kuriérovi

XXVI. MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA
1.FK v stanovených prípadoch neuhrádzajú jednotlivo pokuty a poplatky súvisiace hlavne s
činnosťou VV a komisií, prostredníctvom poštových poukazov, platobnými elektronickými
príkazmi atď. Na prípadnú výnimku budú príslušné FK upozornené prostredníctvom Úradnej
správy.
2.VV a príslušné komisie (s výnimkou MaK) sú povinné vo svojich správach zo zasadnutí
uvádzať v Úradnej správe výšku poplatkov, ktoré sú FK následne povinné uhradiť v MZF.
3.Úhrada pokút a poplatkov je v stanovených prípadoch zabezpečovaná súhrnne mesačne po
skončení kalendárneho mesiaca prostredníctvom MZF vystavovaných pre jednotlivé FK v
ISSF.
4.MZF nie sú zasielané na jednotlivé FK poštou, ale sú vystavené pre potreby úhrad
jednotlivými FK v elektronickej podobe v ISSF.
5.FK sú povinné uhradiť MZF v termíne do 10 dní odo dňa jej vystavenia na účet SFZ
uvedený na faktúre, pričom úhrada musí byť pripísaná na účet v posledný deň splatnosti vo
fakturovanej výške a so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady.
6. V prípade neuhradenia MZF v určenej lehote splatnosti, resp. úhrady iným
spôsobom, ako uvedeným v ods. 5, voči príslušnému družstvu FK najvyššej vekovej
kategórie štartujúcemu v súťaži ObFZ (v poradí dospelí, dorast, žiaci, prípravka) sa
uplatní postup v zmysle SP čl. 83 bod 1.
V období, keď sa nehrajú majstrovské súťaže, sa uplania DO podľa čl. 64 DP:
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a)Na základe podnetu sekretariátu DK podľa čl. 64 ods. 2 a 6 DP uloží príslušnému
družstvu dospelých pokutu 50 €, príslušnému družstvu mládeže pokutu 20 € a podľa
čl. 64 ods. 6 DP stanoví novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti a
zároveň podľa čl. 64 ods. 7 DP upozorní na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo
nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO.
b)V prípade neuhradenia MFZ v určenej lehote splatnosti podľa písm. a), na základe
podnetu sekretariátu DK podľa čl. 64 ods. 7 DP uloží príslušnému družstvu dospelých
pokutu 100 €, príslušnému družstvu mládeže pokutu 50 € a upozorní príslušné
družstvo FK, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote
uloží ďalšie DO.
7.Prostredníctvom MZF nebudú zabezpečované úhrady uvedené v kap. XXIV. ods. 10 RS.
8. Úhrada členského príspevku SFZ:
a) Úhrada je zabezpečovaná podľa čl. 2 Smernice o spôsobe uhrádzania členského
príspevku SFZ a informácií zverejnených v Úradnej správe a ISSF,
b) Úhrada je realizovaná prostredníctvom MZF a individuálnej fakturácie generovanej
v ISSF, poplatkami vo výškach stanovených pre ročník 2018/2019.

XXVII. REGISTRÁCIA, TRANSFER A MATRIKA
1. Registrácia hráča:
a) Vyplniť v elektronickej podateľni formulár „Prihláška k registrácii hráča“ podľa
návodu v ISSF s uvedením osobnej e-mailovej adresy hráča (do dovŕšenia 18. roku
veku hráča sa uvádza aj osobná e-mailová adresa zákonného zástupcu). V prípade, že
po obdržaní notifikácie túto hráč, resp. zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár
žiadosť schváli.
b) Za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť
uvádzaných údajov v nich zodpovedá podľa RaPP FK.
c)Poplatok za registráciu hráča podľa kap. XXV. ods. 12 RS bude uhrádzaný v MZF.
2. Žiadosť o vydanie RP:
a) O vydanie RP žiada materský FK hráča, resp. FK, kde je hráč na prestupe s
obmedzení, podľa návodu v ISSF.
b) Poplatok za vydanie RP hráča podľa kap. XXV. ods. 14 RS bude uhradený
kuriérovi pri dodaní RP. Následne doručená faktúra FK v ISSF má len informatívny
charakter, preto ju nie je potrebné uhrádzať.
3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, prestup s obmedzením, zrušenie prestupu s
obmedzením):
a) Vyplniť formulár žiadosť o transfer hráča v elektronickej podobe podľa návodu v
ISSF.
b)Poplatok za transfer hráča podľa kap. XXV. ods. 13 RS bude uhrádzaný v MZF
4. Matričná príslušnosť FK pri registrácii hráča a vydávaní RP:
a)Zaradenie družstva dospelých do súťaže,
40

b) Zaradenie družstva U19 do súťaže, pokiaľ nemá FK zaradené družstvo dospelých v
súťaži,
c) Zaradenie družstva U15 do súťaže, pokiaľ nemá FK zaradené družstvo dospelých a
dorastu v súťažiach.
5. Matričná príslušnosť FK pri transfere hráča:
a) Transfer hráča sa podáva na matriku riadiaceho orgánu, pod ktorú patrí cieľový FK
transferu (do ktorého hráč smeruje) podľa ods. 4.
6. Žiadosť o transfer amatéra – registračné obdobia:
a)od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez
obmedzenia),
d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
e)od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
f)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
7. Porušenie postupu a povinnosti ustanovenej v RaPP týkajúcej sa odstupného pri transfere
amatéra oznámi materský FK podaním v ISSF na MaK.

XXVIII. OCEŇOVANIE JEDNOTLIVCOV A KOLEKTÍVOV
1.Víťazom jednotlivých súťaží ročníka 2018/2019 budú udelené poháre a medaily.
2. ObFZ, v spolupráci s trénermi VI. ligy dospelých, vyhlási Jedenástku roka 2018 z hráčov
súťaže VI. liga dospelých v sledovanom období jar 2018 a jeseň 2018.
3.ObFZ, v spolupráci s TMK ObFZ, vyhlási najlepších trénerov v kategóriách:
a)dospelí
b)mládež
za rok 2018, ak je na takéto ocenenie vhodný kandidát a spĺňa kvalifikačné kritérium
(minimálne trénerská licencia UEFA Grassroots C).

XXIX. ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ
1. Lekárske prehliadky:
a)Povinnosti týkajúce sa vykonávania lekárskych prehliadok hráčov stanovuje čl. 50
SP, pričom za realizáciu lekárskych prehliadok zodpovedá FK,
b)FK vedie dokumentáciu o vykonaných lekárskych prehliadkach (meno, priezvisko
hráča, RP, potvrdenie príslušného lekára),
c)Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky je platné jeden rok.
2. Potvrdzovanie zdravotnej spôsobilosti hráčov:
- súťaže dospelých - praktický lekár,
- kategória žiaci - pediater,
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- povolenie štartu hráča vo vyššej kategórii - telovýchovný lekár.
3.V čase PN je hráč povinný predložiť FK doklad o PN, pričom hráč počas jej trvania
nemôže nastúpiť na MFS. V prípade štartu hráča v MFS počas PN bude disciplinárne riešený
hráč a príslušné družstvo FK podľa DP.
4.Hráč, ktorý bol zo zdravotných dôvodov uznaný pri dostavení sa na zraz reprezentácie,
resp. výberu ObFZ, lekárom reprezentácie za nespôsobilého pre výkon športovej činnosti,
alebo je písomne ospravedlnený s uvedením diagnózy lekárom FK, nesmie štartovať v MFS v
období 5 dní odo dňa, ktorým sa skončil reprezentačný zraz. Toto nariadenie platí aj v
prípade, že nespôsobilosť hráča bude spôsobená zranením, resp. chorobou v priebehu zrazu.
5.Rozhodcovia predložia pred začiatkom ročníka KR potvrdenie o absolvovaní lekárskej
prehliadky vykonanej telovýchovným lekárom alebo obvodným lekárom pre dospelých.
Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky je platné jeden rok.
6. Pohotovostný kufrík zdravotníka - lekárnička:
a) Nástroje:
- anatomická pinzeta, chirurgické nožnice, Eschmarchovo obvínadlo, gumené
rukavice (2 - 3 páry), intubačný náustok s hadičkou.
b) Obväzový materiál:
- krycie náplaste (2 - 3 druhy), rýchloobväz (spofaplast), elastické obväzy 2 - 3
rozmery (po 2 ks), hydrofilné obväzy 2 - 3 rozmery po 1 ks, hydrofilná gáza,
obväzová vata, trojcípa šatka, GELASPON (doporučené nafukovacia a tvarovateľná
dlaha, leukoplast).
c) Dezinfekčné prostriedky:
- dezinfekčné krycie náplaste (5 ks) SEPTONEX SPRAY, jódová tinktúra
(doporučené peroxid vodíka 3 % 500 ml, chladivý spray 2 ks). Upozornenie: niektoré
výrobky pri dlhšej aplikácii na jedno miesto spôsobujú popálenie pokožky!
d) Liečivá:
- analgetiká a antipyretiká (acylpyrin, nurofen, paralen), lokálne antiflogistiká
a antireumatiká (FASTUM GEL, VERAL GEL, doporučené WOBENZYN,
antihistmatiká (DITHIADEN), ostatné: OPTHALMO-SEPTONEX, VIBROCIL GTT,
STOPANGIN SPRAY.
e)Množstvo prostriedkov v lekárničke je možné modifikovať podľa ekonomických
možností a podľa dôležitosti podujatia a dĺžky jeho trvania.
7. Zoznam zariadení telovýchovného lekárstva v stredoslovenskom regióne:
- Centrum športovej medicíny s. r. o. Sládkovičova 7A, Banská Bystrica, MUDr.
Patka, č. t.: 0908 516 605
- UVN-SNP, oddelenie funkčnej diagnostiky a telovýchovného lekárstva, Gen. Miloša
Vesela 2, Ružomberok, MUDr. Sýkora, č. t.: 044/428 26 46
- ICOM PLUS s. r. o. Ambulancia telovýchovného lekárstva, V. Spanyola 43, Žilina,
MUDr. Chudíková Viera, č. t.: 0907 196 566,
- Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK Kollárova 2 Martin, č. t.: 043/428 10 66,
- G-MEDIC s. r. o. ambulancia telovýchovného lekárstva ul. kpt. Nálepku 159,
Lučenec, MUDr. Gáfriková Mária, č. t.: 0905 964 555
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8. Prvá pomoc v športe:
Jeden z najvážnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec v
bezvedomí musí byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa
stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a
zabráni prúdeniu vzduchu.
Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa
môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie
cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije
sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť
priechodnosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a
predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme uvoľniť dýchacie cesty uvedeným
spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou – najlepšie obalenou vreckovkou alebo
dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné stále sledovať (či dýcha a či
má pulz) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní z úst niekedy pomôže
poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne
športovec spontánne dýchať treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná polohapostihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích
ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v
bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha.
Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej
postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na
ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej končatine,
ktorá je skrčená v lakti.
Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite je potrebné nasadiť
umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku
kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci do pľúc
postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo
svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo do nosa (u žiakov do úst aj do nosa
súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri
dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi v bezvedomí, pri dýchaní do
nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi dychmi. Potom sa
pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15-krát za minútu, u mladších športovcov, keď sa
dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia 20-krát za minútu. Pri dýchaní z úst do
úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať
samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre.
Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená
krv nebude v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je
srdce aktívne (kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie
pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovaťo minútu a potom vždy po
troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť.
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca(športovec
má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom na
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dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do
tepien, Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez
žily, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia) je
základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci.
Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej
kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu, v jednom cykle dva vdychy a 15
stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné,
aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci futbalových stretnutí – hráči,
tréneri, VD, usporiadatelia, rozhodcovia a hlavne lekári, zdravotníci a maséri pôsobiaci
počas futbalových stretnutí v usporiadateľskej službe podľa čl. 45 SP, resp. ako
členovia realizačných tímov na hráčskych lavičkách. Často len rýchly a spoľahlivý
zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.

XXX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Rozpis súťaží ObFZ Žiar nad Hronom vo futbale 2018/2019, vydaný v zmysle SP čl. 7, bol
schválený VV ObFZ dňa 02.08.2018, novelizácie boli schválená dňa 06.02.2019 a dňa
21.03.2019.
2.RS je zverejnený na www.obfzzh.skv sekcii Legislatíva a dokumenty → Rozpis súťaží →
Rozpis súťaží ObFZ Žiar nad Hronom.
3.RS je záväzný pre orgány ObFZ, R, DZ a FK hrajúce v súťažiach v rámci ObFZ.
4.K výkladu ustanovení RS sú oprávnené riadiace komisie.
5.Ustanovenia RS v priebehu ročníka môžu byť novelizované len po ich schválení
Konferenciou alebo VV. Úpravy ustanovení RS sú zverejnené v Úradnej správe.

Ján Matonok, v. r.
predseda ObFZ Žiar nad Hronom

Vladimír Ďurian, v. r.
podpredseda ObFZ Žiar nad Hronom

Roman Košta, v. r.
predseda ŠTK ObFZ Žiar nad Hronom

Zdenko Ivan, v. r.
predseda KR ObFZ Žiar nad Hronom

Milan Nemec, v. r.
predseda TMK ObFZ Žiar nad Hronom
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POKYNY PRE ROZHODCOV A DELEGÁTOV ZVÄZU POPISY PRIESTUPKOV
VYLÚČENÝCH HRÁČOV V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ
HNS - hrubé nešportové správanie
Základná definícia:
Hráč sa dopúšťa HNS, ak použije nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi
(rozhodcovi, spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, divákovi a inej osobe) v čase, keď
nebojujú o loptu (mimo súboja o loptu), bez ohľadu na to, či dôjde, alebo nedôjde ku
kontaktu.
HNS:
- môže vzniknúť len mimo súboja o loptu, s výnimkou týkajúcou sa jedného popisu,
- môže sa vyskytnúť:
- v prerušenejhre,
- v neprerušenejhre.
Intenzita priestupkov pri HNS:
-
nadmerná sila- intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako
pri spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniusúpera,
-
brutálny spôsob- intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo
k zraneniusúpera,
-
nie zanedbateľná sila- intenzita priestupku na úrovni riskantného spôsobu hry (len vo
výnimočných prípadoch úderu rukou, resp. ramenom do hlavy, alebo tváre).
Poznámka:V prípade uvádzania príkladu priestupku „kopnutie súpera“ sa podľa Pravidla 12
Pravidiel futbalu môže jednať aj o iné priestupky – udretie súpera, podrazenie súpera,
napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).
ČK za HNS, použitie nadmernej sily v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči
súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe):
Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou
Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“ a v Príklade 2 aj pojem „pokus“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v neprerušenej hre mimo súboja o loptu
voči súperovi (spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe):
Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
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ČK za HNS, použitie nadmernej sily v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi,
členovi RT, divákovi, inej osobe):
Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre
Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem„nadmernou silou“,„v prerušenej hre“ a v Príklade 2 aj
pojem „pokus“
ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v prerušenej hre voči súperovi
(spoluhráčovi, členovi RT, divákovi, inej osobe):
Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom v prerušenej hre
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“ a „v prerušenej hre“
ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo
vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej
hre v súboji o loptu:
Príklad 1: HNS - úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej
príležitosti súpera
Príklad 3: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
Pozn. 1: musí byť uvedený „ presný popis priestupku“ a pojem „vo vyloženej gólovej
príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa „miesto priestupku“ a pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo
vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej
hre mimo súboja o loptu:
Príklad 1: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o
loptu
Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej
príležitosti súpera mimo súboja o loptu
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „vo vyloženej gólovej príležitosti“ a mimo súboja o loptu“
Pozn. 2: neuvádza sa „miesto priestupku“ a pojem „v neprerušenej hre“
ČK za HNS, hanlivý pohoršujúci, urážlivý, provokujúci, zosmiešňujúci a ponižujúci
výrok alebo gesto, hrubá urážka, vyhrážka, pľutie alebo opľutie súpera (delegovanej
osoby, spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby) v neprerušenej hre,
resp. v prerušenej hre:
Príklad 1: HNS - opľutie súpera
Príklad 2: HNS - pohoršujúce gesto (popis priestupku) smerom k divákovi
Príklad 3: HNS – hrubá urážka (popis priestupku) rozhodcu
Pozn. 1: musí byť uvedený „presný popis priestupku“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“, „prerušenej hre“ a „mimo súboja o loptu“
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ČK za HNS, keď priestupok bol udretie súpera (spoluhráča, člena realizačného tímu,
diváka, inej osoby), do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom nie zanedbateľnou silou
(resp. nadmernou silou, resp. brutálnym spôsobom) mimo súboja o loptu:
Príklad 1: HNS - udretie súpera rukou do hlavy nie zanedbateľnou silou
Príklad 2: HNS - udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou
Príklad 3: HNS - udretie súpera rukou do hlavy brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nie zanedbateľnou silou“, „nadmernou silou“, „brutálnym
spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „mimo súboja o loptu“
SH - surová hra
Základná definícia:
Hráč hrá surovo, ak použije v súboji o loptu v čase, keď je lopta v hre nadmernú silu
alebo brutalitu, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera.
SH:
- môže vzniknúť len v súboji o loptu,
- môže sa vyskytnúť len v neprerušenej hre.
Intenzita priestupkov pri SH:
-
nadmerná sila- intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako
pri brutálnom spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniusúpera,
-
brutálny spôsob- intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo
k zraneniusúpera.
Poznámka:V prípade uvádzania príkladu priestupku „kopnutie súpera“ sa podľa Pravidla 12
Pravidiel futbalu môže jednať aj o iné priestupky – udretie súpera, podrazenie súpera,
napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).
ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu:
Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o
loptu:
Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
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ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera
v neprerušenej hre v súboji o loptu:
Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „nadmernou silou“ a „vo vyloženej gólovej príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi vo vyloženej gólovej
príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu:
Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom vo vyloženej gólovej príležitosti
Pozn. 1: musí byť uvedený pojem „brutálnym spôsobom“ a „vo vyloženej gólovej
príležitosti“
Pozn. 2: neuvádza sa pojem „v neprerušenej hre“ a „v súboji o loptu“
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VYŽREBOVANIE SÚŤAŽÍ ObFZ ŽIAR NAD HRONOM 2018/2019

VI. LIGA DOUBLE STAR BET ObFZ ZH
01. TJ Sokol Repište
02. TJ Družstevník Lovčica-Trubín
03. TJ Sokol Tekovská Breznica
04. OŠK Lutila
05. TJ PS Hliník nad Hronom
06. ŠK Slaská
07. TJ Partizán Veľká Lehota
08. TJ Tatran Bzenica

09. TJ Sokol Trnavá Hora
10. FK Sitno Banská Štiavnica “B”
11. OŠK Brehy
12. TJ Inter Horná Ves
13. OŠK Hodruša-Hámre
14. MFK Žarnovica “B”
15. ŠK Voznica
16. ŠK Lesy Banská Belá

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Slaská SO ÚHČ, Banská Štiavnica “B” 
SO ÚHČ, Žarnovica “B” ihrisko Horné Hámre, Banská
Belá SO ÚHČ

jeseň

jar

1. kolo - NE 05.08.18 o 16:30
Repište - Banská Belá
Lovčica-Trubín - Voznica
Tekovská Breznica - Žarnovica "B"
Lutila - Hodruša-Hámre
Hliník nad Hronom - Horná Ves
Slaská - Brehy
Veľká Lehota - Banská Štiavnica "B"
Bzenica - Trnavá Hora

16. kolo - NE 24.03.19 o 15:00
Banská Belá - Repište
Voznica - Lovčica-Trubín
Žarnovica "B" - Tekovská Breznica
Hodruša-Hámre - Lutila
Horná Ves - Hliník nad Hronom
Brehy - Slaská
Banská Štiavnica "B" - Veľká Lehota
Trnavá Hora - Bzenica

2. kolo - NE 12.08.18 o 16:30
Banská Belá - Trnavá Hora
Banská Štiavnica "B" - Bzenica
Brehy - Veľká Lehota
Horná Ves - Slaská
Hodruša-Hámre - Hliník nad Hronom
Žarnovica "B" - Lutila
Voznica - Tekovská Breznica
Repište - Lovčica-Trubín

17. kolo - NE 31.03.19 o 15:00
Trnavá Hora - Banská Belá
Bzenica - Banská Štiavnica "B"
Veľká Lehota - Brehy
Slaská - Horná Ves
Hliník nad Hronom - Hodruša-Hámre
Lutila - Žarnovica "B"
Tekovská Breznica - Voznica
Lovčica-Trubín - Repište

3. kolo - NE 19.08.18 o 16:00
Lovčica-Trubín - Banská Belá
Tekovská Breznica - Repište
Lutila - Voznica
Hliník nad Hronom - Žarnovica "B"
Slaská - Hodruša-Hámre
Veľká Lehota - Horná Ves

18. kolo - NE 07.04.19 o 15:30
Banská Belá - Lovčica-Trubín
Repište - Tekovská Breznica
Voznica - Lutila
Žarnovica "B" - Hliník nad Hronom
Hodruša-Hámre - Slaská
Horná Ves - Veľká Lehota
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Bzenica - Brehy
Trnavá Hora - Banská Štiavnica "B"

Brehy - Bzenica
Banská Štiavnica "B" - Trnavá Hora

4. kolo - NE 26.08.18 o 16:00
Banská Belá - Banská Štiavnica "B"
Brehy - Trnavá Hora
Horná Ves - Bzenica
Hodruša-Hámre - Veľká Lehota
Žarnovica "B" - Slaská
Voznica - Hliník nad Hronom
Repište - Lutila
Lovčica-Trubín - Tekovská Breznica

19. kolo - NE 14.04.19 o 15:30
Banská Štiavnica "B" - Banská Belá
Trnavá Hora - Brehy
Bzenica - Horná Ves
Veľká Lehota - Hodruša-Hámre
Slaská - Žarnovica "B"
Hliník nad Hronom - Voznica
Lutila - Repište
Tekovská Breznica - Lovčica-Trubín

15. kolo - ST 29.08.18 o 16:00
Bzenica - Banská Belá
Trnavá Hora - Veľká Lehota
Banská Štiavnica "B" - Slaská
Brehy - Hliník nad Hronom
Horná Ves - Lutila
Hodruša-Hámre - Tekovská Breznica
Žarnovica "B" - Lovčica-Trubín
Voznica - Repište

20. kolo - NE 21.04.19 o 16:00
Banská Belá - Tekovská Breznica
Lovčica-Trubín - Lutila
Repište - Hliník nad Hronom
Voznica - Slaská
Žarnovica "B" - Veľká Lehota
Hodruša-Hámre - Bzenica
Horná Ves - Trnavá Hora
Brehy - Banská Štiavnica "B"

5. kolo - NE 02.09.18 o 15:30
Tekovská Breznica - Banská Belá
Lutila - Lovčica-Trubín
Hliník nad Hronom - Repište
Slaská - Voznica
Veľká Lehota - Žarnovica "B"
Bzenica - Hodruša-Hámre
Trnavá Hora - Horná Ves
Banská Štiavnica "B" - Brehy

21. kolo - NE 28.04.19 o 16:00
Brehy - Banská Belá
Banská Štiavnica "B" - Horná Ves
Trnavá Hora - Hodruša-Hámre
Bzenica - Žarnovica "B"
Veľká Lehota - Voznica
Slaská - Repište
Hliník nad Hronom - Lovčica-Trubín
Lutila - Tekovská Breznica

6. kolo - NE 09.09.18 o 15:30
Banská Belá - Brehy
Horná Ves - Banská Štiavnica "B"
Hodruša-Hámre - Trnavá Hora
Žarnovica "B" - Bzenica
Voznica - Veľká Lehota
Repište - Slaská
Lovčica-Trubín - Hliník nad Hronom
Tekovská Breznica - Lutila

29. kolo - ST 01.05.19 o 16:30
Voznica - Banská Belá
Žarnovica "B" - Repište
Hodruša-Hámre - Lovčica-Trubín
Horná Ves - Tekovská Breznica
Brehy - Lutila
Banská Štiavnica "B" - Hliník nad Hronom
Trnavá Hora - Slaská
Bzenica - Veľká Lehota

7. kolo - NE 16.09.18 o 15:00
Lutila - Banská Belá
Hliník nad Hronom - Tekovská Breznica
Slaská - Lovčica-Trubín
Veľká Lehota - Repište
Bzenica - Voznica
Trnavá Hora - Žarnovica "B"

22. kolo - NE 05.05.19 o 16:30
Banská Belá - Lutila
Tekovská Breznica - Hliník nad Hronom
Lovčica-Trubín - Slaská
Repište - Veľká Lehota
Voznica - Bzenica
Žarnovica "B" - Trnavá Hora
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Banská Štiavnica "B" - Hodruša-Hámre
Brehy - Horná Ves

Hodruša-Hámre - Banská Štiavnica "B"
Horná Ves - Brehy

8. kolo - NE 23.09.18 o 15:00
Banská Belá - Horná Ves
Hodruša-Hámre - Brehy
Žarnovica "B" - Banská Štiavnica "B"
Voznica - Trnavá Hora
Repište - Bzenica
Lovčica-Trubín - Veľká Lehota
Tekovská Breznica - Slaská
Lutila - Hliník nad Hronom

30. kolo - ST 08.05.19 o 16:30
Banská Belá - Bzenica
Veľká Lehota - Trnavá Hora
Slaská - Banská Štiavnica "B"
Hliník nad Hronom - Brehy
Lutila - Horná Ves
Tekovská Breznica - Hodruša-Hámre
Lovčica-Trubín - Žarnovica "B"
Repište - Voznica

9. kolo - NE 30.09.18 o 15:00
Hliník nad Hronom - Banská Belá
Slaská - Lutila
Veľká Lehota - Tekovská Breznica
Bzenica - Lovčica-Trubín
Trnavá Hora - Repište
Banská Štiavnica "B" - Voznica
Brehy - Žarnovica "B"
Horná Ves - Hodruša-Hámre

23. kolo - NE 12.05.19 o 16:30
Horná Ves - Banská Belá
Brehy - Hodruša-Hámre
Banská Štiavnica "B" - Žarnovica "B"
Trnavá Hora - Voznica
Bzenica - Repište
Veľká Lehota - Lovčica-Trubín
Slaská - Tekovská Breznica
Hliník nad Hronom - Lutila

10. kolo - NE 07.10.18 o 14:30
Banská Belá - Hodruša-Hámre
Žarnovica "B" - Horná Ves
Voznica - Brehy
Repište - Banská Štiavnica "B"
Lovčica-Trubín - Trnavá Hora
Tekovská Breznica - Bzenica
Lutila - Veľká Lehota
Hliník nad Hronom - Slaská

24. kolo - NE 19.05.19 o 17:00
Banská Belá - Hliník nad Hronom
Lutila - Slaská
Tekovská Breznica - Veľká Lehota
Lovčica-Trubín - Bzenica
Repište - Trnavá Hora
Voznica - Banská Štiavnica "B"
Žarnovica "B" - Brehy
Hodruša-Hámre - Horná Ves

11. kolo - NE 14.10.18 o 14:30
Slaská - Banská Belá
Veľká Lehota - Hliník nad Hronom
Bzenica - Lutila
Trnavá Hora - Tekovská Breznica
Banská Štiavnica "B" - Lovčica-Trubín
Brehy - Repište
Horná Ves - Voznica
Hodruša-Hámre - Žarnovica "B"

25. kolo - NE 26.05.19 o 17:00
Hodruša-Hámre - Banská Belá
Horná Ves - Žarnovica "B"
Brehy - Voznica
Banská Štiavnica "B" - Repište
Trnavá Hora - Lovčica-Trubín
Bzenica - Tekovská Breznica
Veľká Lehota - Lutila
Slaská - Hliník nad Hronom

12. kolo - NE 21.10.18 o 14:00
Banská Belá - Žarnovica "B"
Voznica - Hodruša-Hámre
Repište - Horná Ves
Lovčica-Trubín - Brehy
Tekovská Breznica - Banská Štiavnica "B"
Lutila - Trnavá Hora

26. kolo - NE 02.06.19 o 17:00
Banská Belá - Slaská
Hliník nad Hronom - Veľká Lehota
Lutila - Bzenica
Tekovská Breznica - Trnavá Hora
Lovčica-Trubín - Banská Štiavnica "B"
Repište - Brehy
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Hliník nad Hronom - Bzenica
Slaská - Veľká Lehota

Voznica - Horná Ves
Žarnovica "B" - Hodruša-Hámre

13. kolo - NE 28.10.18 o 14:00
Veľká Lehota - Banská Belá
Bzenica - Slaská
Trnavá Hora - Hliník nad Hronom
Banská Štiavnica "B" - Lutila
Brehy - Tekovská Breznica
Horná Ves - Lovčica-Trubín
Hodruša-Hámre - Repište
Žarnovica "B" - Voznica

27. kolo - NE 09.06.19 o 17:00
Žarnovica "B" - Banská Belá
Hodruša-Hámre - Voznica
Horná Ves - Repište
Brehy - Lovčica-Trubín
Banská Štiavnica "B" - Tekovská Breznica
Trnavá Hora - Lutila
Bzenica - Hliník nad Hronom
Veľká Lehota - Slaská

14. kolo - NE 04.11.18 o 13:30
Banská Belá - Voznica
Repište - Žarnovica "B"
Lovčica-Trubín - Hodruša-Hámre
Tekovská Breznica - Horná Ves
Lutila - Brehy
Hliník nad Hronom - Banská Štiavnica "B"
Slaská - Trnavá Hora
Veľká Lehota - Bzenica

28. kolo - NE 16.06.19 o 17:30
Banská Belá - Veľká Lehota
Slaská - Bzenica
Hliník nad Hronom - Trnavá Hora
Lutila - Banská Štiavnica "B"
Tekovská Breznica - Brehy
Lovčica-Trubín - Horná Ves
Repište - Hodruša-Hámre
Voznica - Žarnovica "B"

VII. LIGA DOUBLE STAR BET ObFZ ZH
01. TJ Olympic Ihráč
02. TJ Hronská Dúbrava
03. ŠK Rudno nad Hronom
04. ŠKF Kremnica
05. TJ Partizán Prochot
06. FK Malá Lehota
07. OŠK Stará Kremnička

08. ŠK Jastrabá
09. TJ Lovča “B”
10. TJ Družstevník Janova Lehota
11. FK Pohronie Žiar n/Hron. Dolná Ždaňa “B”
12. FK Vyhne
13. MFK Nová Baňa “B”
14. TJ Družstevník Pitelová

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Stará Kremnička SO ÚHČ, Lovča “B” SO ÚHČ, Janova Lehota NE 10:30, Pohronie “B” NE
11:00 ihrisko Žiar nad Hronom, Nová Baňa “B” NE 10:30 ihrisko Hronský Beňadik

jeseň

jar

1. kolo - NE 05.08.18 o 16:30
Ihráč - Pitelová
Hronská Dúbrava - Nová Baňa "B"
Rudno nad Hronom - Vyhne
Kremnica - Pohronie "B"
Prochot - Janova Lehota

14. kolo - NE 24.03.19 o 15:00
Pitelová - Ihráč
Nová Baňa "B" - Hronská Dúbrava
Vyhne - Rudno nad Hronom
Pohronie "B" - Kremnica
Janova Lehota - Prochot
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Malá Lehota - Lovča "B"
Stará Kremnička - Jastrabá

Lovča "B" - Malá Lehota
Jastrabá - Stará Kremnička

2. kolo - NE 12.08.18 o 16:30
Pitelová - Jastrabá
Lovča "B" - Stará Kremnička
Janova Lehota - Malá Lehota
Pohronie "B" - Prochot
Vyhne - Kremnica
Nová Baňa "B" - Rudno nad Hronom
Ihráč - Hronská Dúbrava

15. kolo - NE 31.03.19 o 15:00
Jastrabá - Pitelová
Stará Kremnička - Lovča "B"
Malá Lehota - Janova Lehota
Prochot - Pohronie "B"
Kremnica - Vyhne
Rudno nad Hronom - Nová Baňa "B"
Hronská Dúbrava - Ihráč

3. kolo - NE 19.08.18 o 16:00
Hronská Dúbrava - Pitelová
Rudno nad Hronom - Ihráč
Kremnica - Nová Baňa "B"
Prochot - Vyhne
Malá Lehota - Pohronie "B"
Stará Kremnička - Janova Lehota
Jastrabá - Lovča "B"

16. kolo - NE 07.04.19 o 15:30
Pitelová - Hronská Dúbrava
Ihráč - Rudno nad Hronom
Nová Baňa "B" - Kremnica
Vyhne - Prochot
Pohronie "B" - Malá Lehota
Janova Lehota - Stará Kremnička
Lovča "B" - Jastrabá

4. kolo - NE 26.08.18 o 16:00
Pitelová - Lovča "B"
Janova Lehota - Jastrabá
Pohronie "B" - Stará Kremnička
Vyhne - Malá Lehota
Nová Baňa "B" - Prochot
Ihráč - Kremnica
Hronská Dúbrava - Rudno nad Hronom

17. kolo - NE 14.04.19 o 15:30
Lovča "B" - Pitelová
Jastrabá - Janova Lehota
Stará Kremnička - Pohronie "B"
Malá Lehota - Vyhne
Prochot - Nová Baňa "B"
Kremnica - Ihráč
Rudno nad Hronom - Hronská Dúbrava

5. kolo - NE 02.09.18 o 15:30
Rudno nad Hronom - Pitelová
Kremnica - Hronská Dúbrava
Prochot - Ihráč
Malá Lehota - Nová Baňa "B"
Stará Kremnička - Vyhne
Jastrabá - Pohronie "B"
Lovča "B" - Janova Lehota

18. kolo - NE 21.04.19 o 16:00
Pitelová - Rudno nad Hronom
Hronská Dúbrava - Kremnica
Ihráč - Prochot
Nová Baňa "B" - Malá Lehota
Vyhne - Stará Kremnička
Pohronie "B" - Jastrabá
Janova Lehota - Lovča "B"

6. kolo - NE 09.09.18 o 15:30
Pitelová - Janova Lehota
Pohronie "B" - Lovča "B"
Vyhne - Jastrabá
Nová Baňa "B" - Stará Kremnička
Ihráč - Malá Lehota
Hronská Dúbrava - Prochot
Rudno nad Hronom - Kremnica

19. kolo - NE 28.04.19 o 16:00
Janova Lehota - Pitelová
Lovča "B" - Pohronie "B"
Jastrabá - Vyhne
Stará Kremnička - Nová Baňa "B"
Malá Lehota - Ihráč
Prochot - Hronská Dúbrava
Kremnica - Rudno nad Hronom

7. kolo - NE 16.09.18 o 15:00
Kremnica - Pitelová

20. kolo - NE 05.05.19 o 16:30
Pitelová - Kremnica
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Prochot - Rudno nad Hronom
Malá Lehota - Hronská Dúbrava
Stará Kremnička - Ihráč
Jastrabá - Nová Baňa "B"
Lovča "B" - Vyhne
Janova Lehota - Pohronie "B"

Rudno nad Hronom - Prochot
Hronská Dúbrava - Malá Lehota
Ihráč - Stará Kremnička
Nová Baňa "B" - Jastrabá
Vyhne - Lovča "B"
Pohronie "B" - Janova Lehota

8. kolo - NE 23.09.18 o 15:00
Pitelová - Pohronie "B"
Vyhne - Janova Lehota
Nová Baňa "B" - Lovča "B"
Ihráč - Jastrabá
Hronská Dúbrava - Stará Kremnička
Rudno nad Hronom - Malá Lehota
Kremnica - Prochot

21. kolo - NE 12.05.19 o 16:30
Pohronie "B" - Pitelová
Janova Lehota - Vyhne
Lovča "B" - Nová Baňa "B"
Jastrabá - Ihráč
Stará Kremnička - Hronská Dúbrava
Malá Lehota - Rudno nad Hronom
Prochot - Kremnica

9. kolo - NE 30.09.18 o 15:00
Prochot - Pitelová
Malá Lehota - Kremnica
Stará Kremnička - Rudno nad Hronom
Jastrabá - Hronská Dúbrava
Lovča "B" - Ihráč
Janova Lehota - Nová Baňa "B"
Pohronie "B" - Vyhne

22. kolo - NE 19.05.19 o 17:00
Pitelová - Prochot
Kremnica - Malá Lehota
Rudno nad Hronom - Stará Kremnička
Hronská Dúbrava - Jastrabá
Ihráč - Lovča "B"
Nová Baňa "B" - Janova Lehota
Vyhne - Pohronie "B"

10. kolo - NE 07.10.18 o 14:30
Pitelová - Vyhne
Nová Baňa "B" - Pohronie "B"
Ihráč - Janova Lehota
Hronská Dúbrava - Lovča "B"
Rudno nad Hronom - Jastrabá
Kremnica - Stará Kremnička
Prochot - Malá Lehota

23. kolo - NE 26.05.19 o 17:00
Vyhne - Pitelová
Pohronie "B" - Nová Baňa "B"
Janova Lehota - Ihráč
Lovča "B" - Hronská Dúbrava
Jastrabá - Rudno nad Hronom
Stará Kremnička - Kremnica
Malá Lehota - Prochot

11. kolo - NE 14.10.18 o 14:30
Malá Lehota - Pitelová
Stará Kremnička - Prochot
Jastrabá - Kremnica
Lovča "B" - Rudno nad Hronom
Janova Lehota - Hronská Dúbrava
Pohronie "B" - Ihráč
Vyhne - Nová Baňa "B"

24. kolo - NE 02.06.19 o 17:00
Pitelová - Malá Lehota
Prochot - Stará Kremnička
Kremnica - Jastrabá
Rudno nad Hronom - Lovča "B"
Hronská Dúbrava - Janova Lehota
Ihráč - Pohronie "B"
Nová Baňa "B" - Vyhne

12. kolo - NE 21.10.18 o 14:00
Pitelová - Nová Baňa "B"
Ihráč - Vyhne
Hronská Dúbrava - Pohronie "B"
Rudno nad Hronom - Janova Lehota
Kremnica - Lovča "B"
Prochot - Jastrabá

25. kolo - NE 09.06.19 o 17:00
Nová Baňa "B" - Pitelová
Vyhne - Ihráč
Pohronie "B" - Hronská Dúbrava
Janova Lehota - Rudno nad Hronom
Lovča "B" - Kremnica
Jastrabá - Prochot
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Malá Lehota - Stará Kremnička

Stará Kremnička - Malá Lehota

13. kolo - NE 28.10.18 o 14:00
Stará Kremnička - Pitelová
Jastrabá - Malá Lehota
Lovča "B" - Prochot
Janova Lehota - Kremnica
Pohronie "B" - Rudno nad Hronom
Vyhne - Hronská Dúbrava
Nová Baňa "B" - Ihráč

26. kolo - NE 16.06.19 o 17:30
Pitelová - Stará Kremnička
Malá Lehota - Jastrabá
Prochot - Lovča "B"
Kremnica - Janova Lehota
Rudno nad Hronom - Pohronie "B"
Hronská Dúbrava - Vyhne
Ihráč - Nová Baňa "B"

FUTBALSHOP.SK LIGA U15 ObFZ ZH (malý futbal žiaci)
01. TJ Prestavlky
02. TJ Družstevník Lovčica-Trubín
03. TJ PS Hliník nad Hronom
04. ŠKF Kremnica
05. OFK Štart Prenčov
06. TJ Partizán Veľká Lehota

07. OŠK Stará Kremnička
08. TJ Lovča
09. TJ Sokol Trnavá Hora
10. TJ Družstevník Janova Lehota
11. OŠK Hodruša-Hámre
12. ŠK Lesy Banská Belá

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Prestavlky SO 150 min. pred ÚHČ dosp., Lovčica-Trubín NE 150 min. pred ÚHČ dosp., Veľká
Lehota SO ÚHČ dosp., Janova Lehota 
SO 11:00, Hodruša-HámreNE 150 min. pred ÚHČ dosp.,
Banská Belá SO 150 min. pred ÚHČ dosp.
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4. kolo - SO 25.08.18 o 10:00
Banská Belá - Lovča
Trnavá Hora - Stará Kremnička
Janova Lehota - Veľká Lehota
Hodruša-Hámre - Prenčov
Prestavlky - Kremnica
Lovčica-Trubín - Hliník nad Hronom

16. kolo - SO 06.04.19 o 10:00
Banská Belá - Hliník nad Hronom
Lovčica-Trubín - Kremnica
Prestavlky - Prenčov
Hodruša-Hámre - Veľká Lehota
Janova Lehota - Stará Kremnička
Trnavá Hora - Lovča

1. kolo - ST 29.08.18 o 10:00
Prestavlky - Banská Belá
Lovčica-Trubín - Hodruša-Hámre
Hliník nad Hronom - Janova Lehota
Kremnica - Trnavá Hora
Prenčov - Lovča
Veľká Lehota - Stará Kremnička

17. kolo - SO 13.04.19 o 10:00
Trnavá Hora - Banská Belá
Lovča - Janova Lehota
Stará Kremnička - Hodruša-Hámre
Veľká Lehota - Prestavlky
Prenčov - Lovčica-Trubín
Kremnica - Hliník nad Hronom

5. kolo - SO 01.09.18 o 10:00
Hliník nad Hronom - Banská Belá

18. kolo - SO 20.04.19 o 10:00
Banská Belá - Kremnica
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Kremnica - Lovčica-Trubín
Prenčov - Prestavlky
Veľká Lehota - Hodruša-Hámre
Stará Kremnička - Janova Lehota
Lovča - Trnavá Hora

Hliník nad Hronom - Prenčov
Lovčica-Trubín - Veľká Lehota
Prestavlky - Stará Kremnička
Hodruša-Hámre - Lovča
Janova Lehota - Trnavá Hora

6. kolo - SO 08.09.18 o 10:00
Banská Belá - Trnavá Hora
Janova Lehota - Lovča
Hodruša-Hámre - Stará Kremnička
Prestavlky - Veľká Lehota
Lovčica-Trubín - Prenčov
Hliník nad Hronom - Kremnica

19. kolo - SO 27.04.19 o 10:00
Janova Lehota - Banská Belá
Trnavá Hora - Hodruša-Hámre
Lovča - Prestavlky
Stará Kremnička - Lovčica-Trubín
Veľká Lehota - Hliník nad Hronom
Prenčov - Kremnica

7. kolo - SO 15.09.18 o 10:00
Kremnica - Banská Belá
Prenčov - Hliník nad Hronom
Veľká Lehota - Lovčica-Trubín
Stará Kremnička - Prestavlky
Lovča - Hodruša-Hámre
Trnavá Hora - Janova Lehota

20. kolo - SO 04.05.19 o 10:00
Banská Belá - Prenčov
Kremnica - Veľká Lehota
Hliník nad Hronom - Stará Kremnička
Lovčica-Trubín - Lovča
Prestavlky - Trnavá Hora
Hodruša-Hámre - Janova Lehota

8. kolo - SO 22.09.18 o 10:00
Banská Belá - Janova Lehota
Hodruša-Hámre - Trnavá Hora
Prestavlky - Lovča
Lovčica-Trubín - Stará Kremnička
Hliník nad Hronom - Veľká Lehota
Kremnica - Prenčov

21. kolo - SO 11.05.19 o 10:00
Hodruša-Hámre - Banská Belá
Janova Lehota - Prestavlky
Trnavá Hora - Lovčica-Trubín
Lovča - Hliník nad Hronom
Stará Kremnička - Kremnica
Veľká Lehota - Prenčov

9. kolo - SO 29.09.18 o 10:00
Prenčov - Banská Belá
Veľká Lehota - Kremnica
Stará Kremnička - Hliník nad Hronom
Lovča - Lovčica-Trubín
Trnavá Hora - Prestavlky
Janova Lehota - Hodruša-Hámre

22. kolo - SO 18.05.19 o 10:00
Banská Belá - Veľká Lehota
Prenčov - Stará Kremnička
Kremnica - Lovča
Hliník nad Hronom - Trnavá Hora
Lovčica-Trubín - Janova Lehota
Prestavlky - Hodruša-Hámre

10. kolo - SO 06.10.18 o 10:00
Banská Belá - Hodruša-Hámre
Prestavlky - Janova Lehota
Lovčica-Trubín - Trnavá Hora
Hliník nad Hronom - Lovča
Kremnica - Stará Kremnička
Prenčov - Veľká Lehota

12. kolo - SO 25.05.19 o 10:00
Banská Belá - Prestavlky
Hodruša-Hámre - Lovčica-Trubín
Janova Lehota - Hliník nad Hronom
Trnavá Hora - Kremnica
Lovča - Prenčov
Stará Kremnička - Veľká Lehota

11. kolo - SO 13.10.18 o 10:00
Veľká Lehota - Banská Belá
Stará Kremnička - Prenčov
Lovča - Kremnica

13. kolo - SO 01.06.19 o 10:00
Stará Kremnička - Banská Belá
Veľká Lehota - Lovča
Prenčov - Trnavá Hora
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Trnavá Hora - Hliník nad Hronom
Janova Lehota - Lovčica-Trubín
Hodruša-Hámre - Prestavlky

Kremnica - Janova Lehota
Hliník nad Hronom - Hodruša-Hámre
Lovčica-Trubín - Prestavlky

2. kolo - SO 20.10.18 o 10:00
Banská Belá - Stará Kremnička
Lovča - Veľká Lehota
Trnavá Hora - Prenčov
Janova Lehota - Kremnica
Hodruša-Hámre - Hliník nad Hronom
Prestavlky - Lovčica-Trubín

14. kolo - SO 08.06.19 o 10:00
Banská Belá - Lovčica-Trubín
Prestavlky - Hliník nad Hronom
Hodruša-Hámre - Kremnica
Janova Lehota - Prenčov
Trnavá Hora - Veľká Lehota
Lovča - Stará Kremnička

3. kolo - SO 27.10.18 o 10:00
Lovčica-Trubín - Banská Belá
Hliník nad Hronom - Prestavlky
Kremnica - Hodruša-Hámre
Prenčov - Janova Lehota
Veľká Lehota - Trnavá Hora
Stará Kremnička - Lovča

15. kolo - SO 15.06.19 o 10:00
Lovča - Banská Belá
Stará Kremnička - Trnavá Hora
Veľká Lehota - Janova Lehota
Prenčov - Hodruša-Hámre
Kremnica - Prestavlky
Hliník nad Hronom - Lovčica-Trubín

MINILIGA MILANA ŠKRINIARA U11 ObFZ ZH (prípravka)
01. TJ PS Hliník nad Hronom
02. OŠK Hodruša-Hámre
03. FK Pohronie Žiar n/Hr. Dolná Ždaňa
04. MFK Nová Baňa “A”
05. MFK Žarnovica

06. TJ Partizán Župkov
07. OŠK Brehy
08. FK Sitno Banská Štiavnica
09. MFK Nová Baňa “B”
10. FK Vyhne

Schválené výnimky hracích dní a časov:
Žarnovica ŠT 16:00, Brehy ŠT 16:00

jeseň

jar

1. kolo - ŠT 30.08.18 o 16:00
Hliník nad Hronom - Vyhne
Hodruša-Hámre - Nová Baňa "B"
Pohronie - Banská Štiavnica
Nová Baňa "A" - Brehy
Žarnovica - Župkov

10. kolo - ŠT 04.04.19 o 16:00
Vyhne - Hliník nad Hronom
Nová Baňa "B" - Hodruša-Hámre
Banská Štiavnica - Pohronie
Brehy - Nová Baňa "A"
Župkov - Žarnovica

2. kolo - ŠT 06.09.18 o 16:00
Vyhne - Župkov
Brehy - Žarnovica
Banská Štiavnica - Nová Baňa "A"
Nová Baňa "B" - Pohronie
Hliník nad Hronom - Hodruša-Hámre

11. kolo - ŠT 11.04.19 o 16:00
Župkov - Vyhne
Žarnovica - Brehy
Nová Baňa "A" - Banská Štiavnica
Pohronie - Nová Baňa "B"
Hodruša-Hámre - Hliník nad Hronom
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3. kolo - ŠT 13.09.18 o 16:00
Hodruša-Hámre - Vyhne
Pohronie - Hliník nad Hronom
Nová Baňa "A" - Nová Baňa "B"
Žarnovica - Banská Štiavnica
Župkov - Brehy

12. kolo - ŠT 18.04.19 o 16:00
Vyhne - Hodruša-Hámre
Hliník nad Hronom - Pohronie
Nová Baňa "B" - Nová Baňa "A"
Banská Štiavnica - Žarnovica
Brehy - Župkov

4. kolo - ŠT 20.09.18 o 16:00
Vyhne - Brehy
Banská Štiavnica - Župkov
Nová Baňa "B" - Žarnovica
Hliník nad Hronom - Nová Baňa "A"
Hodruša-Hámre - Pohronie

13. kolo - ŠT 25.04.19 o 16:00
Brehy - Vyhne
Župkov - Banská Štiavnica
Žarnovica - Nová Baňa "B"
Nová Baňa "A" - Hliník nad Hronom
Pohronie - Hodruša-Hámre

5. kolo - ŠT 27.09.18 o 16:00
Pohronie - Vyhne
Nová Baňa "A" - Hodruša-Hámre
Žarnovica - Hliník nad Hronom
Župkov - Nová Baňa "B"
Brehy - Banská Štiavnica

14. kolo - ŠT 02.05.19 o 16:00
Vyhne - Pohronie
Hodruša-Hámre - Nová Baňa "A"
Hliník nad Hronom - Žarnovica
Nová Baňa "B" - Župkov
Banská Štiavnica - Brehy

6. kolo - ŠT 04.10.18 o 16:00
Vyhne - Banská Štiavnica
Nová Baňa "B" - Brehy
Hliník nad Hronom - Župkov
Hodruša-Hámre - Žarnovica
Pohronie - Nová Baňa "A"

15. kolo - ŠT 09.05.19 o 16:00
Banská Štiavnica - Vyhne
Brehy - Nová Baňa "B"
Župkov - Hliník nad Hronom
Žarnovica - Hodruša-Hámre
Nová Baňa "A" - Pohronie

7. kolo - ŠT 11.10.18 o 16:00
Nová Baňa "A" - Vyhne
Žarnovica - Pohronie
Župkov - Hodruša-Hámre
Brehy - Hliník nad Hronom
Banská Štiavnica - Nová Baňa "B"

16. kolo - ŠT 16.05.19 o 16:00
Vyhne - Nová Baňa "A"
Pohronie - Žarnovica
Hodruša-Hámre - Župkov
Hliník nad Hronom - Brehy
Nová Baňa "B" - Banská Štiavnica

8. kolo - ŠT 18.10.18 o 15:30
Vyhne - Nová Baňa "B"
Hliník nad Hronom - Banská Štiavnica
Hodruša-Hámre - Brehy
Pohronie - Župkov
Nová Baňa "A" - Žarnovica

17. kolo - ŠT 23.05.19 o 16:00
Nová Baňa "B" - Vyhne
Banská Štiavnica - Hliník nad Hronom
Brehy - Hodruša-Hámre
Župkov - Pohronie
Žarnovica - Nová Baňa "A"

9. kolo - ŠT 25.10.18 o 15:30
Žarnovica - Vyhne
Župkov - Nová Baňa "A"
Brehy - Pohronie
Banská Štiavnica - Hodruša-Hámre
Nová Baňa "B" - Hliník nad Hronom

18. kolo - ŠT 30.05.19 o 16:00
Vyhne - Žarnovica
Nová Baňa "A" - Župkov
Pohronie - Brehy
Hodruša-Hámre - Banská Štiavnica
Hliník nad Hronom - Nová Baňa "B"
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Finálový turnaj - SO 08.06.19 od 9:00:
9:30 Semifinále 1 - 4
10:15 Semifinále 2 - 3
11:15 o 3. miesto (porazení semifinalisti)
12:00 Finále (víťazi semifinále)
miesto bude oznámené v mesiaci 05/2019

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ WU15 ObFZ ZH (minifutbal žiačky)
TBD
jeseň

jar

TBD

TBD

POUŽITÉ POJMY A SKRATKY:
Slovenský futbalový zväz – SFZ

Asistent rozhodcu – AR

Stredoslovenský futbalový zväz – SsFZ

Rozhodca a asistent rozhodcu – rozhodcovia

Oblastný futbalový zväz – ObFZ

Delegát zväzu – DZ

Výkonný výbor ObFZ – VV

Správa delegáta zo stretnutia ObFZ – správa DZ

Odvolacia komisia ObFZ – OK

Správa pozorovateľa rozhodcov – správa pozorovateľa

Disciplinárna komisia ObFZ – DK

Dorast – U19

Športovo-technická komisia ObFZ – ŠTK

Žiaci – U15

Komisia rozhodcov ObFZ – KR

Prípravka - U11

Trénersko-metodická komisia ObFZ – TMK

Registračný preukaz – RP

Matričná komisia ObFZ – MaK

Majstrovské futbalové stretnutie – MFS

Revízna komisia ObFZ – RK

Hlavný usporiadateľ – HU

Volebná komisia ObFZ – VK

Kapitán družstva – K

Futbalový klub – FK

Vedúci družstva – VD

Stanovy Slovenského futbalového zväzu – Stanovy SFZ

Tréner, asistent trénera, lekár, masér, fyzioterapeut, kustód,
vedúci družstva a iná osoba uvedená v zápise, okrem
hráčov a náhradníkov – realizačný tím
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Pravidlá futbalu – PF

Disciplinárne opatrenie – DO

Súťažný poriadok futbalu – SP

Červená karta – ČK

Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu –
DP

Žltá karta – ŽK

Registračný a prestupový poriadok Slovenského
futbalového zväzu – RaPP

Hrubé nešportové správanie – HNS

Rozpis súťaží vo futbale 2018/2019 ObFZ – RS

Pracovná neschopnosť – PN

Informačný systém slovenského futbalu – ISSF

Motorové vozidlo – MV

Futbalový štadión a futbalové ihrisko – ihrisko

Mobilný telefón – MT

Hracia plocha – HP

Mesačná zberná faktúra – MZF

Rozhodca – R
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