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Úradná správa VsFZ č. 23/2018-2019,  

10.12.2018 

SEKRETARIÁT VsFZ 

• Aktívy ŠTK s klubmi VsFZ sa uskutočnia po jednotlivých skupinách V. líg /III.,IV. 

a V.ligy/ všetky so začiatkom 16,30 hod v termíne: 

13.12.2018 skupina Z – reštaurácia Výšková, Michalovce – ObFZ Michalovce 

a Trebišov.   

14.12.2018 skupina PT – NTC Poprad – ObFZ Spišská Nová Ves a Poprad. 

20.12.2018 skupina KG – Sala Bačiková, Košice – ObFZ Košice okolie, mesto 

a Rožňava   
 

• Upozorňujeme kluby V. líg, že od jarnej časti /t.j. aj stretnutie hrané 03.-04.11.2018/ sú 

povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali 

sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná 

registrácia klubu je :  

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet 
 

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA  VsFZ 

KRAJSKÁ FUTBALOVÁ LIGA /KFL/ - Zimný pohár predsedu KSK:   

Podľa počtu prihlásených družstiev bol zvolený najefektívnejší model organizácie KFL:  

a) skupinový systém pre stretnutia družstiev súťaží VsFZ, 

b) vyraďovací systém (pohárový) pre stretnutia družstiev súťaží ObFZ. 

V stretnutiach súťaží ObFZ: sa hrá pohárovým spôsobom na jedno hrané stretnutie. 

Porazené družstvo už v súťaži nepokračuje. Víťazi stretnutí v každom kole postupujú do 

nasledujúceho kola. O víťazovi každého stretnutia sa musí rozhodnúť na hracej ploche. V 

prípade nerozhodného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa zahráva po 5 kopov na 

bránu zo značky pokutového kopu, a ak sa ani tak nerozhodne, tak sa ďalej zahráva po 1 kope 

až do rozhodnutia. Obaja finalisti stretnutí súťaží ObFZ postupujú do semifinále o Zimný 

pohár predsedu KSK. Zo súťaží ObFZ sa do Krajskej futbalovej ligy prihlásilo 50 družstiev. 

 

V stretnutiach súťaží VsFZ: sa hrá v skupinách turnajovým spôsobom „každý s každým“, 

pričom družstiev budú rozdelené do šiestich skupín podľa územnej celistvosti. Do projektu 

Krajskej futbalovej ligy sa zapojilo 43 družstiev pôsobiacich v súťažiach VsFZ. 

 

Rozlosovanie jednotlivých skupín a pohárových dvojíc bude zverejnené 14.12.2018 /piatok/.   

 

Plánovaný začiatok v stretnutiach súťaží VsFZ 12.01.2019.  

Plánovaný začiatok v pohárových stretnutiach ObFZ 19.01.2019 .  
 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet
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KOMISIA ROZHODCOV VsFZ 

 
1. Ospravedlnenia a poplatky 

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení 

a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a 

poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení 

poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. KR zároveň žiada  R a DZ 

o zaplatení poplatkov za oneskorené ospravedlnenia.  

 
2. Rôzne 

- KR oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov: 

• 18.-19.1.2019: DZ sk. B a C v Kežmarských Žľaboch 

• 19.-20.1.2019: R sk. C v Kežmarských Žľaboch 

• 25.-26.1.2019: DZ sk. A a R sk. D KE kraj v Kežmarských Žľaboch 

• 26.-27.1.2019: R sk. D PO Kraj v Kežmarských Žľaboch 

• 15.-17.2.2019: R sk. A, B, a Talent v Tatranskej Lomnici, Teniscentrum 

 

 


